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PROLECOMENE. . 

« lar Terra eră nevtdulă, şi 
« informă, şi întunerecu peste 
« abys, şi Spiritul lui Dumnedeu 
« se puriă peste ape. » 

Biblia fu unic'a carte din tâte operele min- 
lii umane que din conceptia sa fu destinață 
a strabatte locurile și secolii, ă se purtă 
peste apele multe şi din chaosul elementelor 
diverse şi în lupa ă creă o lume sociale. 

Biblia afl în adever aqueala gratiă divi- 
nă numai pentru qud fu elaboraţia unei min- 
ți que nu mai voi și nu mai sciu ă vede pe 
Dumnedeu în cetaţile câ Memphe şi Baby- 
lonia ; 

Ci în sinul desertului muntelui Horeb, în 
midiocul naturei nepervertite, în lumin'a 
que resare din sînul selbaticului TUZU, în 
Furnic'a şi Albin”a que se misci şi labora în 
legea pe quare nu scie ă o căleă, 

Biblia afl iaroşi aqueastă graliă şi pulere 
pentru quă, elaborată de o minte que vede 
ast fel, fu expressia unei inime que înde- 
lung suspind la vedera împilării unui po- 
pol-irate, îngenuchiat şi cufundat în huma 
cleioşă fr&mântată în sudorea şi sângele lui. 

Biblia pe lingă aquestea se revesti de au- 
reola victoriei pentru quă scrisă peniru un 
popol pervertit în servitudine sub precep- 
tele şi verg'a de ferru a Tyranidii, autorul 
ei la fiă-quare pas n'avu de quât o siațiuue 
durerosă a Calvariului. 

Biblia & productul unei minţi que vede pe 
Dumnedeu în sînul naturei, suspinul unei 
inime în holocaustu pentru mântuirea ân- 
Susi aquellor”a que o impungu, vocea în de- 
seri que resună peste secoli, condicele unui 
popol sclav, chiemat a deveni Natid. 

Biblia din Hebrei retaciţi, împerechiaţi și 
cerbicoşi face un singur Israel, un sigur po- 
pol solidar, predestinat ă dă Prophetii şi pe 
Mântsitorul lumei. Aqueasta este minunea 
quea mai mare que in lumea antică operd 
aqueast condice que singur merită în ade- 
ver numele de Carte (1). 

(4) Bibliă, Brâăioy va să dică carte, 

  

  

Ansă precum Hebreul prin Bibliă devem 
Israel sau Nalid, assemenea abătut din cal- 
lea ei prin Davidismu și Solomonismu, de- 
vine possessia lucrul dynastiei lui uda, Is- 
rael decădut devine Judan ; Palestina terra 
promisă devine ludeca, adică moşia lui 
luda. 

Biblia, ori unde appări, în dată se făcu 
lumină la vocea ei atot-potentă : fia lumina. 

Intre Helleni în midlocul confusiei doe- 
trinelor filosophice şi religidse, appare sub 
Ptolemei cu atâţia secoli inainte de Christu 
şi platonisând pe toti, îi prepară dejă spre ă 
se christianisă. 

În midlocul Galilor face â resări dioa 
Christianismului după aurora deuidică. 

Rom'a ne mai putând domină cu bracul 
desnervat, află puteri nuoe şi începe ă do- 
mină în numele Vechiului şi Nuoului Testa. 
ment ; christianisă pe Barbari, şi face din- 
IEnșii pe quci înainte-mergători pe callea 
progresului, 

Biblia iar fu arnva quea mai potenlă în 
mâw'a quellor que protestară încontra abu: - 
surilor sacerdolali şi parodiei christianis- 
mului. | 

lar minunea que oper în mediul evu fu qud 
ajunsse ă christianisă şi pe qua mai egoistă 
şi malerialistă din stirpe, pe slirpea leuto- 
niră, pe Germani şi pe Englesi voiu să dicu. 

Quât pentru noi Românii, că o ramură 
âncă verde, deslipită din tulpin'a seculară și 
vermulosă dejă, din tulpin'a arhurelui ro- 
man, que amenință lumea de o calastiopha 
la caderea lui vecină; 

Deslipiţi de aquea rădăcină păgână, că o 
ramură âncă verde que avea qualităţile Ro- mei republicane și stoice; — quăci popolul 
mai are ancă viață quând se corrumpe capi- talea — transplantaţi și altoiţi în pămen- tul Daciei, luarăm viaţă nucă, spre ă nu pe- ri dinpreună cu cetatea Cesarilor, cu Baby- 
lonia apocalyplică; și spre ă puriă prin 
midlocul a 18 seculi şi conservă numele și 
dalinele Romei antice, mântuiți de Roma imperiale şi pontificale.
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Ast fel ne aflo Biblia quând appără 
între noi que eram că nisce legiuni de 
Loţi que scăpă din Gomorrha Neronilor; 
Caligulilor şi Domitianilor. 

Biblia dar şi datinele strabune alle Romei 
Cincinatilor și Scipionilor, fură primii şi 
quei mai salutarii ai nostri legiuitori. 

Radu-Negru făcu din Romania o altă ter- 
ră promisă, şi o împarţi după dreplate la un 
popol egal în 12 judete că quelle 12 ținute 
alle Palestinei la quelle 12 sementii alle lui 
Israel. 

Si după cum ord6nă Moyse în numele lui 
Dumnedeu a'şi allege popolul dintre deci, 
şi dintre sute şi dintre miispre a'l conducce 
şi judecă, assemenea şi Radu-Negru sup- 
puse la aqueeaşi lege şi &nsuşi allegerea şi 
încredințarea Magistraturei quelle mai nalte, 
a capului suprem şi duce al Natiei. 

Domnul trei nu'şi face din patriă o 
moşie, o avere a familliei salle, nu se consti: 
tue în suveran absolut, ci suppus allegerii 
Natiei şi controlului representanţilor aques- 
teia, între quari quei mai vechi în servitiu şi 
înte o hierarchie deschisă la toţi fiii pa- 
trici, formă dodecada Senatului, quare mai 
la urmă se suie pind la numer de patru deci. 

De unde ânsă vin aqueste instituţii cu 
totul biblice şi romane democratice, mi- 
nus patriciatul ereditar, în midlocul unei 
Europe feodale, şi unui Orient bizantinat? 

Ancă mai din ainte cu atâţia secoli Pa- 
triarchul Romei se desbinasse de pentad'a 
Patriarchilor que formă corpul intregu al 
Chrestinătăţii, şi se isolasse de queilalti 
patru patriarchi ai Resăritului. 

Românii că descindenţi ai aquellor legiu- 
ni que conservă âncd datinele anticei şi ne- 
corruptei Rome, şi în quea mai mare parte 
christianisate de Ensuşi apostolii Petru şi 
Pavel şi de urmatorii aquestor'a que sin- 
guri eră depositarii adeveretatului Vechiu 
şi Nuou Testament; 

Românii într'o assemenea inefastă deshi- 
nare provenilă din spiritul predominării şi 
institutiilor feodali, mai păgâne de quât 
păgânătatea, firesce qud abandonară Rom'a 

„que pentru păcatele patricianilor sei fus- 
sesse abandonată și de însuşi popolul ro- 
man în prad'a Barhbarilor ; 

Românii abandonars Roma lăssândui 
gloria de ă binecuventă și consacră legea 
salică şi dreptul numit divin, şi se lipird 
mai mult de quât ori-quine de quelle patru 
Biserice alle Rasăritului, que nu faceă şi nu 
facu de quât o singură Biserică. ” 

Cu moșiile lor, lăssându'şi săraci copii şi 
s'rănepotii, dotary Sântul Mormânt şi mun- 

  

    

tele Athos spre ă se sustine şi perpetuă ma- 
rea cuviință a Casei lui Dumnedeu. , 

(Noi aqui vorbim de credința şi-desinte- 
resarea Românitor, iar nu de quei que abu- 

sară de marele și exemplarul lor devota- 

ment, spre ă pute trăi că nisce satrapi. Cu 
quât crestinătatea Românilor fu mai mare, 
cu atâta delitul devine mai gravu al aquel- 
lor”a que speculară cu omenii şi cu Dum- 
nedeu.) 

Românii se lipiră de Biserica Resăritului 
în adever, iar nu de quei que făcură din 
casa lui Dumnedeu tavernă de traficu. 

Pentru aquestia mastigea fulgerătore stă 
la porta templului; şivă veni timpul quând 
la lucirea ei se vor mântui 6menii în onărea 
şi binecuventarea lui Dumnedeu. 

Lassăm dar 6menii cu p&catele lor, şi ne 
ținem de ritul Bisericei Răsăritului que nu 
stă în edificiurile materiali, ci în Vechiul şi 
Nuoul Testament şi în scrisele Sântilor Pă- 
rinţi, într” un cuvânt în queea que numim 
Ierusalema quea de sus. 

După modelul aquestea străbunii nostri 
fondatori ai ambelor Domniate vrură a'și 
constitui Patria lor, şi ce& causa pentru 
que instituţiile lor fură atât de Biblice. 

Roma pontificale nici o dată n'a ieriat 
proselyiilor sei de ă fi biblici ; .pînd în dioa 
de astădi Biblia €& probhibită la Catholici. Ro- 
mânii dar se desfăcură de densă şi trăiră 
mai mulți secoli appărându'şi numai Religia 
şi moşia, şi uitând, qua să dicu aşă, a lor 
fiinţă, a lor origine. 

Limba română nu mai fu conservată de 
quât de Mamele nostre, si de popolul que 
nu sciă cili şi scrie, 

Părinţii nostri în Biserice cântă şi se ru- 
gă slavonesce, în ministere decretă în lim- 
ba slavonă, în tribuuale dă sentințele în 
aqueea'şi limbă ; în cancellarii scribii făcea 
paradă şi se îngâmfă cu aqueea'şi scăpătare. 

Numele de Român infine dela Michaiu 
Bravul nu mai eră numele unei Natii, ci al 
unei condiţii a societăţii, a condiţiei de 
servu ! Individele se vindea şi se cumpără 
că români eterni din generatiă în alta, şi că 
servitudine eternă, vendarea se namără pe 
sufilete. 

Pote ânsă facce quineva din auru un vas 
umilit şi de abjectid ; ci prețul întrensecu 
al aurului € tot aquela. 

Decretul lui Michaiu făcu din Român sy- 
nonymul sclavului ; sclavia desarmă Dracul 
lui, şi aqueasv'a redusse țerr'a numai bună 
de ă deveni prad'a ianicearismului şi apoi 
a beilor din Phanar. 

Fard limbă scrisă, ci vorbilă numai de
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„ săteanul servu şi de nisce femei debile, 
quând Românul se află în predioa de ă per. 
de de tot nationalitatea, sau absorbit sub 
dominatia phanariotă în proselylismul grecu, 
sau iunecat cu totul în torrentul slavismu- 
lui. Biblia quare 1 a fost constituit sub Ba- 
du-Negru, Biblia veni spre a”i mântui na- 
ționalitatea. 

Din chaosul aquellor doctrine corruptere 
alle byzantismului, slavismului şi feodalitătii 

„ Biblia veni din nuou €nsuşi în limb'a popa- 
lului servu, ă regeneră şi ă creă o Româniă * 
adunită în noă şi dece milisne de sufilete 
preparate de ă nu mai fi sclave, ci Române 
cum fură la început dela descăllicătore. 

Aurul pote luă forma unui vas abject sub 
ciocanul unui argintar salariat, ci preţul 
lui întresecu este tot aquell'a. 

Biblia appăru în totă claritatea ei, pentru 
qud appăru în limb'a populară ; şi înmid- 
locul întunerecului byzantin, slavu şi feodal 
se făcii lumină, şi întelligența Românului 
începu ă vede rip'a que se deschidea la pi- 
ciorele lui, 

Intre 1640 şi 1648 Matheiu Basarab în 
alianță cu Domnul Transylvaniei Georgiu 
Racotzi se decisseră întru ă punne ă tra- 
ducce în românesce Vechiul și Nuoul 'Tes- 
tament şi ă”1 iîmpărti în quâte trelle dom- 
nialele şi ori-unde se vorbesce limb'a ro- 
mână. 

Racolzi avu un îndemnu șî Matheiu Ba- 
sarab altul; fiă quare avend scopuri dilte- 
rente luară aquella'şi midlocu sau drumu, - 
Unul voiă să ajungă la Lutheranismu şi altul 
la Romanismu şi la adeverată orthodoxie. 
Drumul que appucară amândoi fu Biblia. 

Așâ sunt drumurile que au mai multe sta- 
țiuni în linia lor. 

In Transylvania se făceă propagand'a 
Lutheranismului que converti pe Saşi că 
o slirpe materialistă, și o mare parle din 
Unguri. 

Racolzi eră zelos proselytu şi protector al 
aduestei doctrine. 

Matheiu Basarab eră Român, şi natur'a 
Românului este să asculte ori que idee nucă 
și apoi să dică : sa mai vedem. 

Matheiu Basarab cu quei mai mari şi 
mai întellepți ai natiei mai vedaro, şi disseră: 
nimicu nu € mai dulce şi mai maternu de 
quât ă vorbi Bisseric'a filiilor ei în limb'a 
lor : iar în quât pentru dogmele lui Luther, 
multumim dumneavostră, domnilor .emis- 
sari, 

Aqueste doctrine sau dogme pot fi bune 
și folosilre acolo unde își au cuvântul de ă 
fi. — Acolo adică unde se facu abusuri   

neaudite din partea puterii Bisericei offi- 
ciali, se pol firesce arătă si prorestalii. 

La noi Biseric'a n'a ars pe nimeni de viu 
nici nsuşi te mort după decisia unei In- 
quisitii ; la noi Ponteficele nu t un suve= 
van absolut quărui să i se dea putere de ă 
ne arde corpurile şi de â ne închină în etern 
sufiletele la focul Gheenei ; 

La noi preotul nu trăiesce din sudârea şi 
sângele popolului, nu se jură fecioriei, spre 
ă pute ă se bucură apoi de tote femeile 
fară să porte sarcin'a familliei, 

Din contra la noi capul Bisericei în locu 
de ă împilă este împilat, și depinde de ca- 
priciul unui pașă şi adesea de al unui ban- 
chier armean. Capul Bisericei nâstre are 
nevoie mai mult de î fi sustinut de quât de 
ă protestă încontra lui. 

La noi Preotul portă aquella'şi jugu cu 
popolul, sarcin'a familliei, şi împilarea in- 
noranței si &nsuşi angariile. Noi n'avem ă 
ne piânge quă sciința lui a putnt îi servi 
spre ă inventă şi sanctionă legea salică şi 
Înquisilia. 

Preotul la hoi, având nevoie de lumină, 
nu ne a forţat nici o data dea protestă în- 
contra abusului sciintei aquestuia, Preotul 
la noi nu e Lesuiţ. 

Proteste quine & catholicu încontra exac- 
tiilor pontificali, monachali și baronali, 
qudci Românii nu pot protestă în contra 
archiereilor que și "i allegu singuri, şi în 
contra preoților que ducu sarcin'a familiei 
că ori-que chrestin şi după Ensuşi ordinea 
apostolică (1). 

La Domnia Mariei Talle, disse Matheiu 
Başsarab către amicul şi aliatul seu Racoizi, 
la Domnia Mariei Talle protestatia este o 
necesșilate din quelle mai imperiose, iar la 
noi Românii ar fi o absurditate din quelle 
mai neaudite. 

Reîmpinseră dar Românii doctrinele Pro- 
testantismului, şi îmbrăcişard cu capetele 
descoperile şi cu genuchiele plecate Biblia 
şi Evangeliile în limb'a popolului român. 

Impulsia în adever se dette dela quei que 
protestă şi quari între altele querea qua Bi- 
seric'a să le vorbească în limb'a lor; glorie 
ânsă lui Matheiu Basarab que scii distin- 
ge bunul şi salutariul din queea que în 
România ar fi fost cu lotul absurd. 

Prin urmare, în mai pucin de dot deci de 
anni 10tă Diblioihec'a Bisericei fu tradusă în 
limb'a româna âst fel cum se vorbiă pe at- 
lunci : 

Servieiul Bisericei tot, serisele Sântilor 

(4) Pavel către Thimoteu, capu III, v. 2—6.
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Părinți în sute de volume fură traduse, îy- 
părite şi respândite în terra română Mol- 
dova, Transylvania, Bănat şi o mare parte 
a Ungariei. - 

Din t6te părțile aquestea se află bărbaţi 
que îşi consacră veghierile şi -făcea quâte 
nn om singur queea que astădi nu facu cu 
sutele. 

- Ducă-se quinevă in Bibliothecele Cerni- 
chei, Căldăruşănilor, Mânăstirei Nemtului 
şi vedă quâte volume compun bibliothec'a 
Bisericei române create că printr” un mira- 
col numai cu începutul Bibliei. 

Aust quine sunt aquei traducători que 
dolară Biseric'a şi Natia de atâtea cărţi al- 
lese, şi mântuindu-ne limb'a ne mântuiră 
Nationalitatea ? 

— « Noi suntem noi > ne respund suffictele 
aquestor bărbaţi. « Si nu mai căutaţi nu- 
mele nostru. » 

In adever prin nimicu nu se appropiă 
Omul alâla de Creator că prin teavalliu, 
quăci creatia nu se eflectuă de quât prin 
travalliu. 

Christu deilicd Pâinea şi Vinul quăci 
sunt singure que representă productul (ra- 
vallialui vivificător. 

Quând quinevă ajunge ă lucră şi cre 
atâta pe quât creară primii traducători Ro- 
mâni şi mântuitori ai Nationaltăţii, cu quât 
prin travaliu se appropiă ne Dumnedeu, 
cu atâla că şi densul: respund : noi suntem 
quei que suntem, si aquesta e numele nostru. 

A'şi ascunde numele în aquei timpi eră 
o datorie de charitate şi de modestiă ehresti- 
nă. Astădi ânsă legile queru pe omu respon- 
sabil de scrierile salle, 

Queea que atunci eră o virtute de a'şi 
lăceă numele, astădi ar” fi considerată că o 
lipsă de curagiu. 

Astădi Biblia şi ori-que carte, după legi, 
nu mai pâle veni dintr” o mână necunoscu- 
tă ; quineo publică este responsabil de scrie: 
rea sa. 

Primul miracol que operă Vechiul și 
Nuoul Testament după respândirea lor în 
Homânia în limba Patriei fu liberarea săte- 
nilor români, restabilirea numelui de Bo- 
mân în nume naţional. | 

Actul de pielsa memorie al Generalii 
Adunări a archiereilor și Boierilor tărrei, 
actul que deliberă pe satean de jugul que 
purtasse dela Michaiu pină la 1720 nu ad- 
duce inainte de quât Sântele Scripture, şi- 
cu densele fulgeră pe ori-quine vă cutedă â 
desfiinţi aquea decisiă cu adeverat chrestină. 

De inai fură apoi sclavi pe pământul Ro- 
mânici, aquestia nu se înființară de quât de   

Domnii phanarioţii que îşi dotară filiele cu 
sventurat'a şi avântur6s'a stirpe erantă a Tsi- 
ganilor; - 

Si spre ă astupă gurele pământenilor și 
mai vârtos spre ă lacce ă tace Biseric'a, com- 
plolară și f&cură pe unii şi pe alta complici 
dândule şi lor o parte din Tsigani. 

Biblia âns& şi Evangeliele îi salvo și 
pe aqueslia pretulindeni, şi vă salvă ori 
que sclavu se mai află pe fac'a pământului. 

Prin Bibliă, în ambele Domniate o naţiă, 
- redusă în stâre de servitudine, redeveni o 
natid de Români, qua să potă dură ânc& un 
secul și jumătate în contra cercărilor şi tri- 
bulatiilor quei se prepară. 

Unde ar” fi ajuns cucăderea natia nâstră, 
daqua Phanariotismul şi mai la urmă Mus- 
călismul o află fără limbă scrisă, fară Bise- 
rică română, fară guvernu quare să decre- 
le românesce , fară cancellarii quare să 
scrie românesce? 

Se scie quâtă întindere luasse limb'a gre- 
că in ambele capitali şi prin judete Ensuși 
în mai puţin de un secol. 

Guvernul phanariot decretă şi legiuiă 
românesce. Biseric'a binecuventă în adever 
românesce, şi cu tote aquestea boierii am- 
belor ţărre avea ruşine în conversațiile lor 
de & mai vorbi limb'a tărranilor, a preoti- 
lor de ţerră și a logofeţilor. 

Unde ajungeam,şi cum ne-ar fi lăsat phana- 
rioţii în mâinele Muscalilor, de nu eră încai 
aquei preoţi, aquei logofeți aquei t&rrani, 
şi mamele n6stre qua să mai conserve lim- 
b'a într?o stare latentă, &nsă tot dauna viiă ? 

Starea de naționalitate scăpălată se arată 
în biographia lui Georgiu Lazar que ammu 
dat'o în Curierul Român la ânul 18598. Boie. . 
rii que nu sciă grecesce se sforță sau mai 
bine se sforţăiă ă vorbi româneşce stricat și 
pellicu qua să semene ă Greci, 

Ispravnicii şi Zapcii ajunsesseră de ris 
&nsuși înaintea slujitorilor (dorobanţiior) lor. 
« iisiți, măi, afard, dicea aquestia sătenilor, 
quo or” să verbească boierii grecesce. » 

ALÂL greceasc'a lor eră o rumânească 
siricală şi pricepulă de ori que Român. 

Biseric'a îşi fâcu datoria de ă ne conservă 
limlya într'o stare stalionară în mai mult de 
un secol, de şi scrisă sau presantată prin 
litteve slavone. 

Paul Iorgovici, Shincai, Samuil Klain 
Petru-Maior, Cichindeal, Georgiu Lazar, 
toți propheţii sau aspiratorii unei Domânii 
se formară: sub tolerarea şi palronarea ge- 
nerâsă a Magyarilor, şi doctrinele lor natio- 
nali, aspiraţiile lor la uniunea Românilor le
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publică sub auspitiul libertății possibile a 
iyparului Ungariei. 

Pe quând prophetii României se formă 
sub mecenatu! Magyarilor, în Bucuresci Phi- 
laret şi lenache Văcărescul dispăriă adă- 
pati de pharioţi în satisfacția compatrioli- 
lor lor boieri. 

Ungurii dă asyl şi midloce de ă se instrui 
bărbaţi câ Petru Maior; și în Bucuresci 
Georgu Lazar eră batjocorit de părinţii 
aqueslor'a que acum nu sbierără Românie 
mare de quât spre â facce trebele inemicilor. 

Lazar cu (0te aquestea prin tote persecu- 
țiile şi deriderile îşi formă discepolii și 
aquestia îndocliinară pe. Vladimirescul de & 
abandonă insinuaţiile boierilor heteristi şi 
de ă se feri de ă facce causă comună cu 
Hypsylanle. 

Protestatia lui Vladimirescul restabili 
Domniile pământene; şi patrioţii muscăliţi 
conspiră în Sibii din preună cu consolul rus 
în contra lui Grigoriu Ghica că domnu ro- 
mân. 

Filii aquestor'a acum se încercară âncă o 
dată să mai dea Domnia tărrelor pe mâinile 
străinilor. Viciurile părintilor îi vor urmă 
pînd la a şeptea generaţiă. 

Part Biblii âns6, fard Biserică quare con- 
servo limWwa română, de unde ar fi putut 
ave România propheţii sei ; sau în que lim- 
bă ar” [i scris aquestia, de quât în lalinesce 
sau nemţesce câ Cantemir, în hellenesce că 
Alexandru Sturza şi Brâncoveanul ? 

Să venim la dillele nostre. La appariţia 
annului 1849. Românii inaugurară o poli- 
tică nucă şi o imprumutară Europti Oecci- 
deniali întrege. 

1853 adduse 1856 cum și tractatul din 
Paris, quare se dice quă a querut ă consul- 
tă adică dorinţele Romănilor. 

Que vă eşi din aqueasta? Dumnedeu scie, 
sau mai bine Dumnedeu numai pote con- 
funde consiliurile și risipi cugetele Potenta: 

“tilor. 
Tot ânsă que se scie astădi curat şi lim- 

pede este qud Românii se vădură din disgra- 
liă căduţi din frumosele lor illusii și din 
speranțele que îi amăsiră. Cu toții astădi se 
temu să nu perdă şi queea que au fost avut, 

Din quei mai exclusivi şi cutedători pro: 
gresisți deveniră quei mai modesti şi mai 
servili conservatori. 

Că alţii în predioa Phanariolismului, acum 
do& sute de anni, astădi în predioa anui peri- 
col redutabil, que n'are âncă nume, ne mai- 
facem o ultimă datorie. 

Imităm în micu şi pe quât un omu isolat 
ŞI proscris pole întreprinde ; imilăm queca   

que Matheiu Bassarab făcu în mare că su- 
veran pe thronul patriei. 

Ne presentăm cu Biblia în predioa peri- 
colului. 

Silualia & tot agqueea, nu ânsă şi cu 
aqueeaşi analogiă de puteri; reguPa este 
inversă. 

Attunci nația romană asservita eră ame-= 
ninţală de do& părți : de o parte veleitățile 
Turciei ianiciare spre a'şi impune beii, şi 
de alta propugand'a Lutheranismului. 

Tureii âns& nu eră aşă de tari că inemicii 
de astădi ai Românilor, machiavelismul pha- 
narioților nu se puteă assem&nă cu machia- 
velismul officiul de astădi; şi de atlă parte 
Lutheranismul Wattunci n'avea atlă armă 
de quât a cuvântului, acolo unde cuvântul 
eră în drept de ă protestă, 

Ameninţările voiu să dicu eră mai pucin 
pericolose sau redulabili, și măn?a que se ap- 
peră încontra lor eră mână de Bassarab que 
dictă în numele suveranităţii Natiei. 

Astădi amerintările și temerile sunt cu 
alâta mai mari cu quât partea appăratore 
este mai umile şi mai debile. 

Astădi naţia readdusa prin Regulament 
şi alte legiuiri măi în starea servitutei ro- 
mânismului, de o parte & ameninţată de Pan- 
slavismul russu, şi de alta de propaganda 
lutheranismului engles, que face pasuri 
forte răpedi în Orient şi veni pînă în rerun- 
chii Bulgariei. 

In aquestă situatiă Biblia iarosi ne va 
mântui de amândot pericolele, de vommu 
sci judecă şi ne strecură pintre dânsele 
precum judecă şi se strecuro Matheiu Ba- 
sarab. 

In aintea Panslavismului punem că o li- 
nie de demareatid sau că o argine limb'a 
nationale, curăţilă de ori-que element ete- 
rogen contagios şi corruptor, şi presentală 
prin adeveratele ei liltere străbune. 

Qusci aqueasta numai ne pote învederă” 
în ochii Europei, nu prin vorbe, ci în fa- 
ptă, câ o slirpe romană în midlocul atâtor 
populaţii slave. 

lar în aintea propagandei lutheranismu- 
lui engles n'avem de quât ă înfăgisă Biblia 
quellor Septe deci, tradusă d'a dreptul din 
hellenesce ast fel cum s'a conservat de Bi- - 
seric'a Besărilului, 

Comparaţia aquestei versiuni cu queea 
que societatea biblică din Londra respân- 
desce d'a dreptul din hebraic'a vă fi de ajuns 
spre â intări pentru tot dauna pe Români 
în credința Părinților lor. 

Adeverul nu se teme deă eşi la lumină şi 
de ă fi cercelal de tote părţile.
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Noi nu facem aqui politică nici nu cuge- 
tăm de ă începe lupte religidse. 

Noi stimăm tote opiniile și respectăm tâte 
confesiile şi credinţele; quând ânsă sunt 
ameniuţate alle nâstre, cată â ne recunâsce 
dreptul de ă le apptră precum recundscem 
şi altora dreptul de ă appără pe alle lor. 

Traductia Bibliei quellor Septe deci con- 
servate de Biserica Resăritului, și quare 
înfăcisăm Românilor are ă se intâmpină în 
ambele Domniate cu traductia Bibliei Pro- 
testanților tradusa după versiunea Bihliei 
hebraice, și publicată de societatea biblică 
din Londra. 

Cată dar ă arătă Românilor que nu sau 
occupat de aqueste questiuni, qui Biserica 
Resăritului conservă si se întemeiă pe ver. 
siunca quellor Septe deci ; quă Catholicismul 
recundsse versiunea numită Vulgata ; şi quă 
Protestanţii au adoptat traductia Bibliei 
conservată de Judani. 

Catholicismul nu s'a încercat âncă ă ne 
communică Biblia sa Vulgata ; şi ne întempi- 
nându-ne cu dânsul în callea nâstra, ammu 
eşi din sujetul nostru de ammu vorbi que- 
vă despre dânsul în aqueastă precuvântare. 

Agui mavem ă ne occupă de quât d'ă ara- 
tă historia Bibliei și prin urmare que este 
Biblia que conservo natia judană, și pe quare 
Engliterr'a şi Americ'a o respândesce în (âte 
limbele, 

Nu suntem întrun secul de fanatismu 
spre dă o lupta unei cărţi que se pote ară- 
tă în 10te limbele şi adducce folosele salle, 
din puntul de vedere historicu, archeolo- 
gicu, şi litterar, 

Suntem âns& întrun secol umanitar în 
quare adeveratul chrestinismu se pricepe 
din di în qi mai mult ; și conform cu ideile 
aquestui secol şi cu tâta pacea suffletului 
que ne prescrie nunumai morala, ci şi tole- 
vanța exemplară a Românilor, ă arătă histo- 
ricamemente que este Biblia que se dice 
hebraică sau judaistă. 

Se scie de toți quă Pentateucul sau pri- 
mele cinci cărţi alle Bibliei dată dela Moysă 
şi quă părțile quelle mai inspirate si mai 
cuvi0se alle ei sunt, după legiuirile lui 
Moyse, cărţile Propheţilor, 

Quelle latte părţi alle Vechiului 'Testa- 
ment nu sunt de quât naraţii historice. 

Biblia fu una în Israel dela Moysă pînă la 
Slabilirea regalilaţii heredilare în dynaslia 
lui Iuda prin David, şi Solomon. 

Spiritul ei, după que scuturd jugul lui 
Pharaon, eră preservator de ori-que sclavie, 
şi attintător de â formă în terra promisă, 
un popol liber, compus de îrați cu aquel-   

leasi drepturi şi datorii, esiți din aquelleaşi 
copse alle lui Israel. 

Egalitatea înaintea drepturilor și dato- 
viilor eră preserisă cu rigore pretutindeni ; 
în orthodoxia ei eră considerat câ un ido- 
latru, că aposlat ori-que Istaelit ar” fi recu- 
noscut alt domnu pe păment de quât pe 
Dumnedeu din ceru. 

In dată ânsă& que sul Saul se formă un 
parlit vegalist” quare sub David crescu şi 
mai mult, naţia, subt Solomon que se încer. 
că de ă întruducce idolatria, şi sub Roboam 
filiul aquestuia, termină cu a se despărți în 
do mari partite distincte. 

Dece semenţii protestară încontra eresii- 
lor idolatre şi solomoniilor lui Salomon cu 
demonii lui, que nu addusseră de quât mo- 
narchia absolută a lui Roboam. Do semen: 
ţii numai remasseră parlisane absolutismu- 
lui, şi deveniră câ possessiă casei sau dy- 
nasliei lui Iuda. 

Unii, adică partea quea mai mare se des- 
părțiră că liberali şi conservatori preceple- 
lor şi constituţiei lui Moysă; 

Alţii, partea quea mai mică, și quare se 
cercă a'şi arrogă privilege, se făcură apptră- 
tori absolutatismului în quare își află inte- 
resele lor. 

Constitutionalii se numiă cu drept cu- 
vent Israeliţi ; iar absolutistii, că partisani 
ai dynastiei lui Iuda, se numiră, că toţi sela- 
vii, după numele domnului lor, Judani; şi 
Judani sau [udei remasseră pină astădi, 

Aquestia, al quărora sufilet eră partea mo- 
narchică şi aristocratică sau pharisiană hy- 
pocrită, spre ă'şi legitimă privilegele que 'şi 
le arrogasseră încontra spiritului şi lilterei 
legilor lui Moyst, începură ă schimbă aquel- 
le legi şi a'şi făce o Biblii a lor în parle 
que nu putea fi recunoscută de quelle lalte 
dece semenţii, 

Adaosseră vorbe, schimbară constructia, 
scâsseră alte vorbe, prefăcură pe altele, în 
quât mai nu remasse nici un verset quare să 
nu fiă întors după intersele lor. 

Spre exemplu, după que se făcură cur. 
tesani, şi avură şi ei nevoie de servitori şi 
de iloți, pretutindeni vorb'a copilu sau fecior 
în casă maic o prefăcură în sclavu. 

Acolo unde Dumnedeu se arată condes- 
cendent şi se lassă ă vorbi cu tot omul que 
se adressă către dânsul, acolo parlea pha- 
risiauă, qua să se puiă ea midlocitore între 
Omu și Dumnedeu, şterge pretutindeni vor- 
ba unde Dumnedeu dice qui &menii sunt 
filii lui şi quă Eilu'ia născut, (Vedi Isaia, 
capu], vers, 21.) 

Unde Dumnedeu dice 6menilor « veniti si . 3
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vomma vorbi. » Biblia sau versiunea phari- 
siană dice : « veniţi, şi vorbiti. » (Isaia, 

Unde Iacob la mortea sa destină filiilor 
sei meseriile lor, una aşă de onorabile și 
necessariă societalii că quea lallă; 

Acolo 6ceă cum se exprimă : 
Quei Septe deci. 

Issachar, dorita bu- 
nul, şi află-va repaos în 

Hebraica sau pharisiana. 

Issachar, asin robustu 
se culcă între staule, 

midlocul loturiior (de 
păment), 

Si vedând repaosul 
que bun (este) și pă- 
mentul quă gras, își 
summisse umerul spre 
labâre şi deveni bărbat 
agricultor, 

Vedă quât & de plăcut 
repaosul şi pamântul 
delicios, îşi încovoiă 
umerul la sarcină şi se 
închină pe sine la cor- 
veca (iobăgia) labora- 

_ torului, 

Si alte assemenea pe lingă quare se mai 
adaoge şi eresiile contraclate în servitudi- 
nea dela Babylonia. 

Fractiunea pharisiană sau aristocralică, 
pînă avi regele seu absolut, deveniă curte- 
sdnă, satelită aquestuia şi organul lui de 
împilare, 

De cum începi â cad sub dominatiă 
străină, ea deveni servitârea despotului co- 
man ; ea eşiăcu cădelniţe şi cu tablele legii 
în aintea Cyrilor, Alexandrilor, proclamâu- 
du”'i de Mesii ; ea devenia și organ și maestră 
proconsolilor roniani ; 

[a persecută propheții que eră appărăto- 
rii drepturilor publice, dalinelor nationali, 
și propagalorii scâlei și aspirațiilor lui 
Moyst. 

a anathemathisă ori-que încercări na- 
tionali și declară de apoeryphe sau neor- 
thodoxe ori-que faptă patriotică că ă Maca- 
beilor. 

Ori-que eră naţional și încontra jugului 
slvăin quăruia pharisei sau aristocratii de- 
veniă organ, aquestia o declară deapocryphă, 
Încontra ordinei legali. 

Fractiunea pharisiană infine fâcânduse 
mai romana, adică şi mai amică Cesarului 
de quât Pilatu, judică pe Christu si "| con- 
damnă la mârte. 

Să venim la versiunea quellor Septe deci, 
Quând subt Plolemei în Alexandria fură 

invitati dintre Hebrei spre ă veni â dotă Di- 
bliothec'a aquellei cetăti cu traductia auto- 
rilor lui Israel, se scie quă la assemenca 
împregiurări nu se scolă archiereii şi ma- 
gnaţii unei țerre spre ă se pune cu peptul 
pe assemenea opere. 

Quând astădi ar” invită Franc'a pe din Ro- 
mâni ă veni în Paris spre â scrie în fran- 
cosesce historia și drepturile Românilor, şi   

ă traducee pe autorii lor mulţi pucini 
quâţi au; 

Firesce quă n'av' veni nici pre sânţii şi pre 
cuvioșii russolatri, nici vre unul din boierii 
que au domnit susținuți de Czarul sau împuşi 
în minister de consolul rus (afară numai de 
nu va avt în adins missiune) ; ci 6meni com- 
petenţi, doritori de ă invederă şi d'ă susținne 
drepturile țerrei , tot adică din fractiunea 
aqueea que opinia publică o numesce na- 
lionale. 

Firesce qui aquestia nu ar” scrie în Paris 
în francosesce că nisce francesi; romani- 
smii lor ânst în limba francesă ar” învederă 
penteu lot dauna autenticitatea română. 

Ast fel quei Stptedeci de erudiți Israelili, 
nu din fractiunea judaistă, scrisseră sau 
Ivadusseră Biblia populară în Israel în 
limb'a hellenică, şi hebraismii lor învede- 
readă autenticitatea aquestei versiuni. Fi 
fivesce quă nu putea traduce Biblia parlitu- 
lui anlimosaist' sau a fracliunii uccigătăre 
de propheti. 
Ammu dis qus la început, încontra a doă 

sementii Judane dece remasseră Israelile 
constilutionali. 

Aquestea produsseră prophetii, aquestea 
ascultă de vocea lor, din aquestea înfine se 
luară quelle mai multe după Christu şi Apo- 
stoli și îl recunoscură de Mesie şi Mântuitor. 

Aqueslea cu un cuvânt deveniră chrestine 
şi formară primele Eeclesii, pe lângă quari 
se allăturară şi Grecii platonisaţi. 

Aquestia cu toți avură Biblia lor tradi- 
ionale que strabălu secoli prin semeuţiile 
lui Israel, iar nu prin forfec'a censurei pha- 
viseane, 

Av” fi o absurditate din quelle mai neau- 
dite ă presuppune quă doctrinele lui Christ 
atât de umanitare, să fi recunoscut de lega 
Biblia prefăcuta a phoriseilor quăror le 
delte atâta luptă, 

Quâţi din Judani sau şi Israeliti nu în- 
Drăcisară christianismul , aquestia firesce 
fură aqueia que încuviiutară fapta phariseie 
lor que dette la Cruce că pe un apostal pe 
Christu, 

Ar” fi dar în contra logicei evenimentelor 
a presuppune quă parlisanii phariseilor adi- 
cd Judanii que fură respândiţi de Titu din 
Ierusalema au putul săeonserve în limb'a lor 
Biblia que îi aceusă în tote dillele, și le com- 
bătea interesele. 

Judanii de astădi dar n'au de quât ver- 
sinea pharisiană, și contrariă doctrinelor 
lui Christu, şi pe aqueca o respăndesce cu 
alălea spese sogietatea biblică englesă, 

Liber la Engtesi după doctrinele și inte-
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resele lor aristocralice si commereiali să le 
viiă mai commod cu Biblia judaistă și să 
dorească ă o communică și la alţi popolii; 
qusei : Lor pe de o parle le întinde influinț'a 
pretulindeni, şi pe de alta, 

pe unde appare Biblia lor — în lipsa al- 
teia — adduce mari fol6se materiali. Fii 
quare popol n'are de quit ă le multumi de 
aquest dar, mai virtos daqua le vine mai 
eltin de quâ Bibliele iypărite cu spese par: 
liculare ; 

Si mai vîrtos quă în Orient unde popoli- 
lor le lipsesce cu totul aqueasta carle în 
limbele lor respective, (uea împărțită de 
Englesi vine că o roă în midlocul secetei. 

Proselylismul protestant face mare bine 
Armenilor, formând dinu ânşii bărbați că- puili cu sciinte şi arte necesarii. ” 

Bulgarilor je vă facce si mai mare hine. 
Aquestia sunt popolul quel mai onest și mai 
laborios al Turciei, şi prinlr” o fataliiale sunt 
quei mai împilaţi subt innoranță. 

Episcopii phanarioți şi calugării din mun- 
tele Aihos nu viu în midlocul lor de quât 
că lupii în midlocul oilor. Situaţia Româ- 
nilor de o diniâră de subt Iguaţii, Dosi- thei și Nectarii nu eră nimicu pe lingă si- 
tuatia Bulgarilor de subt regimul phanariot 
sub quare gemu. 

Preolii Bulgari au voie dela Episcopii Phanarioti de â confesă sau ispovedui pe fraţii lor din parochia lor. Călugării din mun- 
tele Athos isi arrogară aquest privelegiu 
prin quare storeu milliâne, abusând de cre- dulitatea exemplară a Bulgarilor. 

Nu & aqui locul de â vorbi de scandalele 
quăror părinţii de famillii devin victime, 
nici de modurile neaudite prin quare se Slorcu atâtea summe dela un popol spre ă fi manținul atâţia secoli în orbire şi brula- 
litate. 

In altă scriere vommu veni assupra 
aquestei materii; aqui arătăm numai qus 
phanariotul que n'a putul deveni beiu sau 
agent patentat spre ă spionă pe Turci în folosul altor Puteri, devine în dată calu- geru, şi că Vlădică, se constituă pretutindeni 
În pașă ianiciar. 

In slarea aqueasta a lucrurilor cum să nu fiă bine Venit protestontismul, spre ă biciui pe unii şi ă lumină pe alţii ? Sute de copii orphani din Bulgaria află nutriment înbrăcaminte, crescere și sciințe şi arle folosilre în seslele englese și ame- ricane din Constantinopole şi de airea. 
Aquestia se lumineadă și se prepară că 3 

missionari spre ă se ducce şi ă proteslă în   
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contra exacliilor phanariote sub quari gemu 
fraţii lor. 

Unde sunt abusuri de tot felul, unde theo- 
capelii speculă fară ruşine şi fard rărunchi 
şi cu Omenii şi cu Dumnedeu, protestanti- 
smul îşi are locul, & bine venit și adduce 
mari folose. 

Jar la noi Românii, unde avem preoții şi 
confessorii nostri români , Mitropoliţii şi 
Episcopii nostri români și alleşi de noi; 
unde Biseric'a ne vorbesee în limb'a nosiră, 
și unde Biblia quellor Septe deci se pote 
compară în avanlagiul seu cu ori que altă 
versiune; protestantismul iarăşi o mai re- 
pelăm, ar” fi o absurdilate. 

Bulgarul ânst prin propaganda Protestan- 
lismului sau vă deveni Lutheran, şi se vă 
mântui de sorta obseurantismului slavon, 
sau vă facce que făcură Românii, adoptând 
numai Biblia în limb'a lor şi mântuinduse 
de Episcopii şi călugării phanarioti... 

Protestatia în tot locul şi în lot timpul a 
fost neîncetat manifestaţia consciintei que 
viadă în Om despre dreptul seu; ea în tot 
d'auna îşi adduce folosele salle. 

Libertatea Cousciinţei este audul deschis 
şi atlentiv la vocea lui Dumnedeu. Pentru 
qud numai quând ne mântuim de capul que ni 
"au fagonat dascali şi prejuditiele, nu mai 
altunci începem ă judecă cu capul que ni] 
a dat Dumnedeu. 

Protestantismul & un sentiment faticat, 
slălul cu totul de jugul datoriei exclusive, şi 
mare înainte, din natura sa, de quât numai 
dreptul de quare a fost lipsit. 

Protestantismul dar, fiind o strare de lup- 
lă, nu € o stare normale. 

Ansă unde sentimentul de â protestă stă 
armat cu gladiul cu doe tăișuri al Cavântu- 
lui, acolo abusurile și exactiile în activitate 
începu ă incelă, şi abusurile şi exactiile que 
s'ar încercă ă se nasce sunt înnecate ânsuşi 
din conceptia lor. 

Protestantismul între Bulgari şi alți po- 
popoli ai Orientelui vă desfiintă phanarioLis- 
mul şi vă risipi întunerecul slavismului ; 
iav între Români vă fi că un spectru ame. 
nințător tutulor que s'ar” încercă ă speculă 
cu 6menii și cu Dumnedeu. 

Protestantismului suntem datori d'ă audi 
pe Mama ndstră Biserică ă ne vorbi câ o 
mamă adevărată limb'a nostră. 

Si tot lui vommu [i datori înte'o dideâ 
ne mânlui moşiile mănăstirelor Patriei şi 
alle părinților nostri din mâinile calugărilor 
phanarioţi. 

Prin urmare, -fiă-quine vede quă noi nu 
ne ammu pus spre ă dă luptă fanatică nici
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Protestantismului nici Bibliei hebraice res- 
pândite de aquest'a. 

Viă sănttosi și unul şi ala ; qudci pe de 
o parte acolo unde nu sunt exaclii religi6se 
nu € temă de protestatii; iar pe de alta 
quând vă appăre Biblia hebraică, altunci se 
vor învederă şi mai bine adevărurile que 
coprinde Biblia Bisericei Pesăritului, 

Numai comparatia între dos idei sau ob- 
jee pote stabili o judicată. Românii pot citi 
şi pe una şi pe alta, şi Adevărul nu se teme 
de î [i cercetat. 

Pe ling aquestea, Biblia judaistă, că o 
carte profană la noi Resăritenii, nu sciu de 
que să nu fiă şi ea citită cum se cilescu alâ- 
ţia autori ai antichităţii que nu sunt de dog- 
mele n6stre? 

Citescă-se şi Biblia judaistă cum se ci- 
tesce şi Aristotele que împarte în historia 
naturale pe 6meni în liberi şi sclavi natura- 
lemente că în albi şi negri. 

Citescă se că şi Homeru şi alţi poeti quă- 
ror admirându-le geniul şi talentul, nimeni 
nu le adoptă credinţele. 

De nu s'ar” fi conservat prin pharisei şi 
adeptii aquestor'a Biblia judaistă, de unde 
ammu fi putut noi probă qui Hebreii sau 
fost împărţit în absolulisti și constitutionali, 
şi qud no ne veni că o graliă cerâscă Biblia 

“ constitulionalilor ? 

Noi nu perseculăm aquestă carte, dup 
cum, nu de mult în Orient, fu adunată și 
arsă în midlocul curților Episcopilor păsto- 
vite de phanarioţi. — Ferâscă Dumnedeu 
qua Românii să facă um'a că aqueast'a, 

Ci fiind qud Adeverul unul este, precum 
mărturisim quă Protestantismul "și a dat 
pretutindeni folosele salle, assemenea încre- 
dințăm quă nu Biblia judaistă, ci a quellor 
Septe deci este hasea şi originea Religiei 
n6stre. 

Protestantismul nu & o Religis, după cum 
revoluţia nu & âncă o constituliă, după cum 
ori que proleslatiă nu € un codice de legi. 

Ci din contra, o protesteliă, qua să fiă le- 
gale, cală ă se facce pe temeiul unei legi, 
unui codice, și que ar” semână să protoste 
Chrestinii pe temeiul Bibliei Anilor, Caia- 
philor și consorți, adducându-o înainte că 
singur codice al verității? De pote quineva 
plecă dela aquest principu, pâte adducce 
inainte și Talmudul spre a protestă în nu- 
mele lui. 

Religia nostră se întemeiă pe Biblia que 
începe dela Moysă şi trece din mână în mă- 
nă prin propheţi pină Ia Christ și Apostoli,       

que adaosseră şi Evangiele, și dela aquestia 
la quelle d'ânlâiu Biserice. 

Aqueast'a & Biblia adeveraţilor Chrestini, 
iar nu aqueea que vine dela descinnenţii în 
linie dreptă a Phariseilor şi dela toți ju- 
daisti Palestinei, nici aqueea que a putut 
să suffere forfec'a consurei păgânului de 
drept roman şi feodal. 

Eccă dar, pentru que, nu atacând ci ap- 
p&rândune, în contra propagandei englese 
punem înainte Biblia quellor Scpte dec, că 
filiu adeverat al Bisericei Resăritului ; 

lar în contra Panslavismului rus punem 
că o linie de demareatiă numai do& deci și 
patru de littere romane. 

De aqui în colo suntem în bine pace și cu 
Protestantismul nnora şi cu declamaţiile 
orthodoxali alle altora. 

Disserăm declamatii orthodozali şi cală să 
punem punturile pe i quă să scim que sun- 
tem fiă-quare. 

Orlhodoxia este una că şi Adevărul ; și 
de au fost în adevăr orlhodoxi, quei mai 
d'ântiu fură Apostolii, apoi Părinţii Bise- 
ricei univevsali. 

De aqui în jos tot mai scădu fapt'a și cre- 
diuț a orthodoxiei și remasse numai numele. 
Si de se mai află din fapte quare să se potă 
appropriă de alle Apostolilor şi alle Sânţi- 
lor Părinţi, nu se mai conservară de quât 
în România şi în Grecia liberă. 

România sustin şi sustine pînă astădi 
Sântul Mormânt; Phanarioţii nu facu de 
quât ă mistui fondurile trimise în millione 
de Români. — Quine ii sustine și pe ascuns 
şi de facă în aquest ianiciarismu mona- 
chal? — 

România delte asylu adeveraților Greci că 
Lambru, Vardalachu, Genadiu, Christari, 
Veniamin, elc., que conservară schintilla 
îndoită şi a nalionalițătii şi a orthodoxiei. 

România produsse atâţia păstori că Do- 
silheu şi Veniamin ai Molduviei, că Euthi- 
miu, Philaret şi Grigoriu ai nostri, alle 
quăror virtuți se pot punne Walăturea cu 
alle Basiliilor, Grigoriilor și Chrisostomilor. 

Biseric'a României singură vorbesce filii- 
lor sei în limb'a lor spre ă fi întellesă că o 
adeverată Mamă. | 

România şi Grecia liberă infine, elle sin- 
gure nu mai au sclavi pe lerremul lor, ci 
chrestini unşi şi baptesati în numele Sântei 
Trinilăţi. Ă 

Singură Biseric'a României remasse Mi- 
reasă nemaculată a lui Christu, după quare 
se formb și a Greciei libere astfel cum 
amendos nu facu de quât o singură Biserică. 

Singură Biseric'a Romaniei că Mireasă a.
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lui Christu, n'a pulat recunesce pe Domni- 
torii după timpi de Domni ai ei, ci de filii 
suppuşi. 

Apoi în quare pământ al crestinatâţii se 
pralictă ospitalitatea că pe pâmentul Româ- 
niei? Aqueastă datorie orlhodoxă, crestină a 
ajuns pină la exces ; quăci ambele tărre au 
uitat pe filii lor pe lângă străini quăror dă 
asylu, drepturi şi moşii. 

Să nu ne vorbească ânst de orthodoxiă 
quci que facu între Bulgari şi Românii din 
Macedonia quâte se înfisră mintea umană 
şi ensuși a'şi le imagină. 

Să nu ne vorbiască de orthodoxiă acueia 
cn quari țiind o luptă de trei deci de anni 
pe un terrâm litterrariu, ar pute să ne 
forțe acum ă le dă. o lupta în numele lui 
Christu.,... 

Noi Românii şi Grecii liberi acceptăm în- 
frațirea cu 161ă lumea în libertate Şi în vera 
orthodoxiă. Departe de noi ânsă înfrăţirea 
în corrupliă, în sclaviă, înfrătirea în caco- 
doxia quea mai neaudită şi mai păgână de 
quât idolatria. 

Grecia nu cunâsce de fiii ai sei pe nici 
unul din puii Phanarului. Moldova câ mai 
apprâpe de Rusia se lissd de â fi usurpată 
şi dominată astădi de aquestia, gradele 
quelle mai nalte alle hieravchici ei sunt în 
mâinile aquestor'a și alle înstrumentelor 
aquestor'a, 

Dând Biblia quellor sâpte deci, că singură 
Bibliă a adeveratilor Chreslini Resărileni, 
dându o în limb'a Patriei correctă și a se- 
colului nostru, cu littere romane ; 

Cată ă vorbi quevă și de Biblia que se 
Imudusse sub Matheiu Basarab, şi se mai 
lypari cu Gre.quare prefaceri la 1819 în 
Petreburg, 

Versiunea quellor Septe deci una este; 
Are ânsă şi ea mai multe ediţii, şi fiă-quare 
editid suferi Gre-quare prefaceri sau prin 
evrori typographice sau din Ore-quare sy- 
steme și interese, 

Intre altele fu ediţia que se delle subt 
Sixtu Quintu, Papă al Romei cu o traduetiă 
în latina. Aqueast'a sufferi multe prefaceri 
qua să fiă mai appropiată du Vulgata. 

In limpii lui Matheiu Basarabu, pugini 
Dărbaţi romani eră que sciă hellenesce; 
limb'a latină âns& reîncepusse ă se cultivă 
de bărbatii de stat que tractă cu vecinii şi 

  

  

țineă correspondințele politice, și de multi 
archierei (1). | 

Aşă, cum se vede, primii traducători ro- 
mânii nesciind bine hellenesce, avură nai- 
vilatea de â se încrede traducţiei latine că 
şi unui original; quăci nu tradusseră, cum, 
se vede, de quăt ediţia lui Sixtu Quintu. 

Spre exemplu unde Noe blestemă pe filiul seu 
Cham. tâte ediţiile hellenice aquellor 
Septe deci se exprimă : | lar după Sixtu Quintu. 
“Emzarăparos Xavaăv” |  Maledictus Chanaan mais ârmerne sro roîs Ipuer; famulus erit fra- 

ddegoie aro. tibus suis. 
« Blestemat Chanaan; |  Blestomat  Chanaan 

fecior sau pruneu de pruncul; slugă va fi 
casă vă fi fraților sei. » |lvaţilor sei, 

Un tată pote în supărarea sa ardică dreptul pri- 
mogeniturei, sau a maldice după terminii bihlici, 
ci nu şi ă condamnă la selavie. 

Pe lingă aqneast'a, cunoseinţele historice, 
archeologice și ânsuși religiose eră cu mult 
mai în apoi acum dot sute de anni nunu- 
mai între Români, ci în 16tă Europ'a şi mai 
mult. Pentru quă pe altunci Europ'a nu 
possedeă bărbaţi că Cantemir (în erruditiă 
voiu să dicu). 

Queca que astădi se numesce culâre lo- 
lale, și pe quare noi numim adevăruri lo- 
cali, lipsesce cu totul din scriitorii de acum 
doă sute de anni, și Bomânii fură şi ei sup- 
puși aquellora'şi neajunsuri. 

Căpeteniile, sau principii Israeliţilor şi 
altor popoli sunt pretutindeni arătăti prin 
numele anachronisticu de boieri. 

Logofetii şi pabarnicii vermuescu pretulin- 
deni şi între Israeliti şi între Eeypleni. 

Apoi, prin limb'a slavonă întroducânduse 
multe vorhe, nepricepute de Românii, lua- 
ră alte însemnări, 

Resboiu que însemncadă tilharii, lud în- 
semnare de reshellu; 

Trupu que însemncadă cudaver, morta- 
ciune, lud insemnare de corpu; și de aqui 
apoi blasphemia innocentă sau în nescii ntă 
a irapului Domnului. 

Pretoriul sau casarm'a pretorianilor Ro- 
mani unde fu dus Christu, de unde cu min- 
tea m'ar cugetă qui nevă, fu numit Divan! 
mai, straniu și mai deșănțat şi de quât Diva- 
nurile-ad hoc. 

Nu mai vorbim despre milițienii Ievusa- 

(4) « Lingă dânsul d'o parte eră Voivodul, de 
qucealaltă eră ginerele, şi lingă aquesta Mitropo- 
litul que eră din familiia Movililor, frate al Voivo- 
dilor Gravrilla, Ivan şi Moysă; eră un mare la- 
tinist, precum şi toți quei “lalți ecclesiastiei que 
îl scortă. Remasseiu uimit quând aflaiu în 
aqueasta, tagmă atâta eruditiă. » (Memoriale alle 
principelui de Transylvania Kemâny, 1644, pa- 
ginea 419.)



lemei que însocescu pe Iuda în grădin'a 
Olivilor quă unii din traducători îi armă 
cu pusce! 

Apoi limb'a română acum doă sute de an- 
ni, ne fiind de quât limb'a vulgului, a ne- 
voie puteă să represente atâtea idei nalle şi 
ă formă deo dată un styl demnu de inspira- 
tia şi de stylul prophetilor. 

De aqui multe versele ajungu mai 
neîntellese de quât €nsuşi limba he- 
braică ; quăci aqueea înv&țânduse se intel- 
lege pină în urmă, iar qucea que nu e just 
exprimat nu se întellege nici odală. 

Ecc& micele defecte alle priinilor tradu- 
cători, quăror mavem de quât ă le fi recu- 
noscttori, pentru quă în aquei timpi si cu 
aquelle pugine midloce nisce assemenea de- 
fecle sunt că innocenț'a şi nesciintă cuviin- 
țelor la o vergine bărbală şi laboriosă. 

(u tote neajunsurile unei limbe neculte 
reuşiră în multe locuri, mai vîrtos în psalmi, 
ă da un model de styl que nul are nici lim- 
ba hellenică. 

Noi n'avem de quâtă le recunosce de în- 
delungele veghieri que dintr'o glosă mai 
decădută în aquea epochă de quât a Alba- 
nesilor, făr6 carte şi fară grammatică făcură 
o limbă generale la toţi Românii. 

Sarcina quea mare şi durerosă au dus'o ei, 
quăci deschisseră un drum nebătut : ei labo- 
rară câmpul quel mare, ei plantară şi cres- 
cură arburii intelletuali şi nationali, şi noă 
nu ne lassară de quât condiţia de ă curăţi 
unde şi unde ramurele uscate, plantele pa- 
vasile şi omidele que pot vestedi şi accoperi 
de doliu gradini que ne lăssară in moştenire. 

Ei creară; noi n'avem de quât 4 conserră 
si a mai mări moştenirea nâstră. 

Biblia que înfacisăm astădi Românilor 
este adeverat'a versiune a quellor Septe 
deci, după ediţia lypărită la annul 1843 în 
Athene sub preveghierea quellor mai com- 
petenţi bărbaţi ai epochei nostre, 

Sub prevegherea Synodului Sacru al 
Helladei. . 

Adevărurile sau culorile locali sunt con- 
servale cu scumpălate în traduclia nâsiră; 

Si constructia îi este astfel în quât fiă que 
elevu que ese din grammalică pote înțellege 
grammaticalemente şi logicamente ori-que 
verset. 

Quât pentru întelegerea historică arehe- 
ologică, litterară, politică şi religiosă vin în 
ajulor notele que dămu in oper'a numită 
Diblicele. 

Pe lingă aquestea, carlea ântâiea a Ge- 
nesii şi adoa a Exodului sunt ast fel traduse 
din hellenesce cum conservând constructia     
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hellenică pină la casuri și timpi şi moduri, 
şă potă facilită studiul începetorilor la lim- 
b'a hellenică. 

Un june elevu sau preot numai cuno- 
scend alphabetul srecu, şi cunoscând gram- 
matic'a sa română, prin studiul aquestor 
doă cărţi pote fi întrudus fără dictionar spre 
întellesul limbei hellenice. 

In favârea studiului limbei hellenice 
alexandrine cum şi a stylului român, ammu 
credui quă facem un serviţiu ferindune quât 
ammu putut de abusul conjugativilor xi 
şi 3: precum şi a phrasii adverbiali sai 
îvăvero (si ă fost). 

Kot atât de des, este un hebraism în lim- 
ba hellenică, şi acolo unde este natural, 
sau propriu pentru simplitatea lui de â în- 
ălţă stylul "1 am tradus firesce prin (și). 

Quând ânsă însemneadă guoci, iar, precum 
mai, guare, dnse, apoi şa tradus pria 
aqueslea. 

Quând & în locu de participiu, s'au mai 
strîns phraşile lassându '] afars. Asseme- 
nea s'a urmat şi cu particula &, traducân- 
duse prin iar, attunci, apoi şi de multe ori s'a 
considerat că pleonasmu în limb'a română. 

Infăcişând Naţiei traducţia nostră, si 
dându-o în genere la tdte condiţiile de Ro- 
mâni, nu facem distinclid de opinii poli- 
lice; în aintea Bibliei şi Evangeliilor toţi 
sunt egali, adică toţi sunt Români inaintea 
adoraţiei nostre nationali, 

Un Matheiu Bassarab fu primul que evan- 
gelisd în adevăr pe Români prin Vechiul și 
Nuoul 'Testament. i 

Noi n'avem puterea lui spre ă susține câ 
densul fapta nostră încontra machinaţiilor 
străine; o punem dar sub patronagiul quel- 
lor que au domnit şi domnescu în România 
în numele Românilor. - 

Sub patronagiul Sturzilor şi unui singur 
Ghică; — 

Sub patronegiul Bibescului și lui Stirbeiu; 
Si mai virlos sub palronagiul și binecu- 

ventarea ambilor Mitropoliţi şi a cinci Epis- 
copi Români, alleși de Natid şi singurii re- 
presentanţi ai adeveratei orthodoxie; sup- 
punem  productul îndelungelor nsstre 
veghieri. 

Să nu credă însă quă în neputinta n6s- 
tă ne adressăm la Măriile şi Preşfin- 
diile lor, precum primii traducători Sau 
adresat la thesaurele lui Matheiu Basarab și 
la nationalismul aquestuia ; | 

Are Natia şi putere şi midloce de a'si 
(ypari și respândi Biblia cu aqueea'şi uşu- 
ritate că şi sogietatea Biblică din Londra ; 

Are Nalia şi putere și midloce de ăi
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tinne un omu que îi consacrd veghierile și 
îi serve cu aqueeaşi ardore și credință, de 
patru deci de anni, dela 14813, quând înce- 
pi ă scrie prim'a grammalică. 

Tot que îi rugăm, și tot patronasiul que 
le querrem este de ă'și feri că de focu nu. 
mele da'l punne d'alăturea cu al aquellor 
que s'ar' încercă ă împedică o faptă atât de 
naționale, atât de orthodoxă, şi atât de 
unitară, 

Ecc& Uniunia vâstră, Românilor. Aqui pe 
Bibliă şi pe Sântele Evangelie veniţi toți filii 
quei adeveraţi ai Patriei, veniti de ă linde 
bragele vâstre şi ă jură înaintea Cerului şi a 
Omenilor Uniune şi Fraternitate.   

Uniune eternă, pe quare no vor pule pa- 
ralysă cabalele Diplomaţiei. Daqua vă fost 
sincer cugetul de Uniune, cată să vă fiă scum- 
pu singurul drum prin quare puteți ajunge 
la uniunea adeverată şi Vietei. 

Fap'a que începuiu acum patru deci de 
anni din frageda 'mi junie şi continuaiu 
prin alâtea lupte şi privatii, fapta unei lim- 
be unitare, viiu în predioa anor însemne= 
tore evenimente ă o termină prin Bibliă, 

Singurul capătâiu que inemicii Patriei 
nu mi ”l putură luă și quare îmi remasse 
spre ă "mi mai reposă capul. 

d. Hiiane, B. 

Paris 1858. Martin, 93. 
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Versiunea quellor Septe deci adoptatii de Bise- 
rica Resăritului şi quare este quea mai puţin con- 
tradictoriă docirinelor mosaice se scie quă s'a 
tradus în Alexandria subt Ptolemei. 

Aquesli Septe deci de bărbaţi fură toti hebrei, 
quăror limb'a hellenică le eră străină, 

Limb'a iarăsi hellenică în aquea epochă înce- 
pusse în scăderea sa și nu mai aveă precisia şi 
atticismul limbei lui Platon şi Demostene. 

Aşă hebraismii que întrudusseră traducătorii şi 
limb'a hellenică decădută, şi scrisă de străini, fură 
doă cause mari que addusseră multe versete ă de- 
veni forte ohsure şi neînțellese. — Quăci nimicu 
nu 8 mai a nevoie de înțelles că o scriere plină de 
sollicismi şi în quare regulele syntaxii nu sunt 
observate. 

Cu tâte aquestea, de și fă că o neplăcută împre- 
giurare întâmpinul aquesta, pe de alta parte ânsă 
avem de quât ă ne ferici de densul, quăci 
singur învederelă autenticitatea primilivelor ori- 
ginale hebraice din aquei timpi. 
Appăsăm assupra aquestei expressii, qutci Bi- 

bliele hebraice din timpii nostri nu sunt de quât 
queea que au lăssat casta phariseană, următorilor 
lor Hebrei que nu înbragisară doctrinele essencene 
şi christiane după cum au fost făcut primii Apos- 
toli şi martyri esiţi din ludea. 

In Israel, că pretutindenea, eră doă mari partile, 
unul al quellor que stăruiă ă se respectă şi spi- 
ritul şi littera institutiilor lui Moysă din quare 
esiă tot d'auna propheţii, şi altul que sub vălul 
formelor şi al litierei nu mai que întunecă mintea, 
depărtă pe quât putea spiritul que singur vivilică; 
şi schimbă doctrinele şi politica după împregiu- 
Tări; unul adică patriol şi progresivu, que stăruiă 
Întru ă se împlini dreptatea quea drepta, şi altul que 
se vindea la ori-que putere que veniă spre a storce 
şi ă degradă popolul, fiă interidră că a Regilor, fiă 
exterioră, că qua hbabyloniana, că a lui Ale- 
xandru și a Ptolemeilor, şi înfine că quea ro- 
mană. Primul partit conservă Biblia exactă, după 
cum s'a lăsat dela Moysă şi urmatorii lui; quel d'al 
doilea o prefăceă pe quât se puteă spre a 'şi legi- 
timă călcările şi abusurile : Primul partitu patriot 
şi progressivu urmă înfine după Christu, îi adop- 
tă doctrinele şi deveni chrestin; quel d'al doilea 
îl persecută, şi nu remasse de quât cu littera 
(prefăcută și aqueea) institutiilor lui Moysă; adică 
numai cu formele de dinafară, fară să le mai re- 
mâie nimicu din aquel spirit que produsse eroii 
primitivi, prophetii, Macabei, şi &nsuşi pe Christu,   

Versiunca quellor Sâpte deci şi după ordinea chro- 
logică, şi după doctrinele que coprinde, se vede 
pretuiindeni pură de aluatul pharisian, 

Aqueasta se va învederă mai pe larg în citirea 
Bibliei întrege, ori qnărui se va occupă ă con- 
fruntă şi ă compară din verset în verset diversele 
versiuni cu a quellor Sâpte deci que nu fură nici 
pharisei, nici îndoctrinați cu dogme babylonienc, 
ci curaţi Israeliţi, şi din bărbaţii quci mai compe- 
tenți în aquea epochă în historia și literatura, și 
doctrinele lui Israel, 

Precum dară aquci bărbaţi qua să conserve 
originalitatea aqueslei mari opere, nu avură atât 
în ainte sişlul şi regulele limbei hellenice în 
quare traducea, quât geniul limbei hebraice que îl 
întypăriră în limab'a Alexandriei, şi doctrinele ade- 
verate alle părinţilor lor mai nainte de apostasia 
vegalității; assemenca și noi nu ne occupăm atât 
de styl şi de regule grammaticali quât de ă dă pe 
quât se pote o idee mai exactă și de versiunea 
quellor Septe deci, şi de maniera cum se exprimă 
scriitori ludeei dela Moysă pînă la ultimul din 
propheti. - 

Ansă fiind quă aqueasta pote să adducă și în 
limb'a româna înţellesul multor versete idrie 
obscur; de aqueca consacrarim la capătul fiă- 
quăria carți 6re-quare note destinate spre ă la- 
muri textul pe ori unde sar părt obscur din 
caus'a solicismilor şi a asyntaxici, şi quare vor 
facee i6te în preuna o operă sau un volum în 
parte, cu lotul profanu; quăci după părerea n6- 
stră, o carte că Biblia nu sufiere în corpul seu note 
şi comimentarii : pentru qud quine cată află singur 
şi quine bate speră ă i se deschide. 

Totu în favorea priceperii lextului, vommu cute= 
dă pe allocurea ă dă şi Gre-quare notiții historice 
despre credinţele, moravurile, datinele şi legile 
aquellor timpi primitivi sau patriarchali que sin- 
gure sunt proprii ă învederă sensul multor versete 
şi capitole que arpult păr€ la unii contradictorii 
sau scrise cu 6re-quare uşurătate, 

A arătă ânsă queea que în adever a fost Moysă, 
quare a fost sedla şi doctrinele religi6se, morali şi 
politice que făcură mai ăntâiu educaţia şi închie- 
iară viața aquestui bărbat, şi mai la urma edu- 
cația şi viața popolului hebreu că naţiS, aqueast'a, 
nu este de quadrul aquestor note, și cu atâta mai 
puțin de al precuvântării. Aqueasta ne ammu 
reservat'o în traclatul de historia universale în 
quare ne occupăm de mai mulți anni, şi unde pe
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lingă queilalți popoli ai Asiei antice întră şi po- 
polul hebreu, cu legiutorul seu, 

Trimittem dar pe cititorul que vă dori ă se lu- 
mină mai bine assupra aquestui objet la al treilea 
şi al patru volum al historiei universali que ne 
propunem ă publică, de ne vor ajută împregiură- 
rile, după cum ne a ajutat Dumnedeu întru ă o 
elaboră, 

Incepem dar commentariele : 

BIBLIA SACRA. 
GENESE. 

Mai ântâiu cată ă, arătă cititorului pentru que 
dicem Biblia sacra şi nu sânta Biblia. 

Dicem sacră pentru qud îegu ypuph se dice 
în original iar nu âyia yexeă, şi caus'a pentru 
quare Biserica Resăritului numi aqueasta operă 
sacră şi nu sântă este qus tot que este sacru nu 
e şi sânt. - 

Un preot s'a dis în tot Vauna sacru sau sacer- 
dole sau hiereu, pentru qud 8 închinat sau consa- 
crat altarului, nu ânsă şi sânt dagua nu are vir- 
tutile și viața şi devotumentul unui sânt. &ytos 
sânt vă să dică nemaculat, neatlins de nici o eri- 
tică. — Vita, offrandele que adducea la altar, 
vestmintele sacerdotali, vasele altarului au puiut 
fi sacre, nu ânsă şi sânte. Din tot que & ncînsut- 
fleţit, n'a putut luă nume de sânt de quât numai 
Testamentul nuou sau Evangeliile, quelle s6pte 
mwystere, şi Biseric'a que le coprinde pe tste. 

Biblia a putut să fiă sacră că adoptată de Bise- 
rică; ânsă quâtpentru santitate, acolo unde ânsuşi 
Moysă n'a dat'o drept sântă, acolo adică unde 3 
numai un narrator al evenimentelor, bune sau 
xelle, unde îi ă santitatea în fratucciderea lui 
Cain, în căsatoria lui Abraham cu suror'a lui des- 
pre ială Sarrha, în polygamia patriachilor que 
luă de femei şi &usuşi do& surori. în concubinele 
lor, în incestul filielor lui Lot, în exprepriaţia po- 
polului Egyptului din timpul fametei dela loseph 

- de tâte pământurile salle, facându'l servu lui Pha- 
raon; în adulteriul mai târdiu al lui David cu 
femeea lui Urie pe quare "la uccis, în desmoște- 
nirea filiilor sei legitimi, şi adoptarea lui Solomon, 
în viața aquestuia de Sardanapal, in încercarea 
de ă întruducce idolatria, pe temeiul quăria să 'şi 
pâtă stabili ereditatea thronului? unde 8 santita- 
tea? Se pot dă nisce assemenea narraţii pe mân'a 
copiilor pînă ă nu se matori după cum se pâte dă 
Testamentul quel nuou dintr un capu pînă laaltul? 
Nu fără cuvânt dără Biserica Resăritului qualifică 
Biblia de sacra şi Evangeliile de sânte. Eccă causa 
principale pentru que nu dicem sânta Biblia, 
Pind la qaerrerile unei iimbe cultivate în quare 
iepos se dice sacru, şi &yioc sânt, este Mama Bi- 
serică que o pretinde, & raţia umană în genere que 
vine d! a dreptul dela Dumnedeu que nu ne lassă 
ă qualifică de sânte nisce assemenea ohjete, que 
În sine îşi au în adăver preţul lor de mare voldre, 
nu ânst şi santitatea nemaculată, şi de quare nu 
se pote aitinge quinevă. 
— Vorb'a genose s'a tradus pînă acum în româ- 

nesce prin faccere, cartea faccerii. In adever 
Yyăveis însemneadă adesea faccere; nu ânsă 1ot 
dauna. De multe ori însemneada creatii, nas- 
cere, fămillie, genereratio, genealogia. şi usuşi 
eveniment întemplare și mai adesea fre. Qua 
sii aibă aqueeași semnificatiă que are și în gre- 
cesce, nici o limbă din aile Europei nu s'a încercat 
ă o traducce, şi a lassat'o întregă Genesis, genese. 
Quei de ritul catholicu şi protestant! au aloptat 

  

  

cu toții aqueasta vorbă şi noi que suntem de ritul 
grecu al Resăritului, să o traducem prin faccere? 
Daqua nu cuvtatul logicu şi litterar, cuvântul re- 
ligios ne obligă ă reprobă vorba faccere que în 
aqueastă împregiurare ne-ar” facee ă căde întrun 
materialismu_ din quelle mai grosiare assupra 
Divinităţii. Vorba fuccere este [rile materiale şi 
nici nu arată queea que în grecesce se arată prin 

„ genesis, 
De s'ar' applică aqueastă vorbă nu-mai la capi- 

tolui ântâiu, s'ar pute traducce prin vorba Crea- 
fio, ânsă est drept titlu sau nume al unei cărti 
întregi de cinci deci de capitole, unde se coprinde 
şi Creatia lumii, şi firea lucrurilor, şi nascerile 6- 
menilor, şi familiile şi genealogiile patriarchilor, 
si evenimentele lor. Unde avem o singură vorbă 
quare să aibă tote aqueste însemnări, de quât vor- 
bă veveow genese? . 

CAPU ]. 

4. Vers. « In început cred Dumnedeu cerul şi 
terra. » 

Pentru cuventul pentru quare nu puturăm 
conservă vorba faccere vrând a întellege ytveore 
într'o limbă. cultă şi chrestină, pentru aquella'şi 
cuvânt nu putem traducce încai în primul verse 
vorb'a Emoince prin faci. Aqueastă vorbă, este 
redacin'a dela quare derivă vorba poet. Un poet 
3 un creator de o lume ideale, și prin urmare Dum- 
nedeu că nomrăe odpavod al ie bparăv ze ndvrev 
xoi dopâzuv, ese creatorul universal que cred 
dumnedesce, iar nu făcit omenesce lumea. 

O innovatiă ânsă din quelle mai anevoie de 
sufierit Ja urechiea română este vorba terra, mai 
vîrtos în frasea aqueasta unde s'a consacrat sau 
s'a Jegiuit vorb'a pâmânt. Quând aude Românul 
ceru, aşteptă ă audi şi pamânt, şi quât de straniu 
cală ai păr audind '0 dată cerul și terra. Vinu 
ânsă impregiurări quând sau o sciință sau o doe- 
trină cată a i creă o terminologie în parte que în 
limb'a populară tot dauna se pare că un gergu 
(jargon). Agqueast'a se întâmplă pentru qud Ratia 
sau Mintea ia de mulle ori pe omu de peptu sau 
de urechi şi îl dă cu nasul de Adevăr, înquât îl 
nevoiesce î faece şi ă diece şi acceptă qucea que 
Pînă aqui nu făcusse şi nu dissesse. O assemenea 
logică ne forță, quând este vorba de globul în- 
iregu al planetălui nostru în quare se coprinde şi 
uscatul şi ap'a, şi tot que coprinde pînă în centrul 
lui, ă adoptă cu totul altă vorbă de quât pament 
que, că un paviment que este, se pâle cuveni nu 
mai uscatului sau părții aquelleia a globului pe 
quare se pote stă că pe un paviment fară ă se 
cufundă. în aqueastă împregiurare quare altă 
vorbă. să adoptăm de quât aqueea que € recuno- 
Scută în idte limbele surori, şi quare sa legiuit 
Înassemenea împregiupări ă' însemnă planetă] 
nostru ; adică vorba terra. Aqui în versetul aquesta - nu 8 vorh'a în parte de uscat sau de pământ, ci 
de globul nostru în genere. 

Fără ă căde în eterodoxie putem dă aqui o idee 
| cititorului despre cum se exprimă în hebraesce 
versetul aquesta. 

Vorba început nu 8 clară şi decisă în hebraesce 
şi de aqueea fu caus'a a mai multor şi varii inter- 
pelaţii. Vorb'a iar &exă în hellenica însemnedă 
în adevăr început, ânsă quare din hellenisti nu 
scie quy însemneagă şi principiu sau queca que 
dicem principu al unei sciințe sau doctrine; în- 
semneadă âncă şi autoritate, capetenie, putere, sau 
guvernu,
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Eceă ânst traduetia pe quât se pote mai literală 

din hebraesce : 
« În începuturi (sau în principiuri) ereară Eloim- 

cerurile şi terr'a. » 
Agqueaslă expressiă nu differă de versiunea quel- 

lor Septe deci de quât quă singularele sunt în 
lural. 

P Mulţi aceusă pe Moyst de aqueasta expressiă de 
polytheismu. Crestinii din contra îl appărăcă pe un 
prophet' que întrevede Trinitatea divină ; Hebreii 
iară îl. appără că pe un Deist unitarque se exprimă 
în stylul que se numesce majestatea pluralului. , 

Tot însă que ni se pare mai probabil şi mai 
conformu cu dogmele chrestine este quă limba 
hebraică că t6te queilo orientali să exprimă ades- 
sea în plural qua să dea mai multă sublimitate sty- 
lului, şi majestalea cuvenită sujctului. 

Apoi că scriitor a cătat ă se exprimă într'o 
limbă şi după expressiile contiporanilor sei qua 
să polă fi înțelles. Pe attunci t6tă lumea nu 'și 
puieă representă, că noi Chrestinii, Divinitatea. în 
Bunul şi Frumosul ideal, în Verul absolut şi in:r'o 
condescendință atât de paternă, ci în tot qne eră 
tare şi polent, și adescea forte terribil. De aqui 
fură divinisate tote elementele, toţi agentii naturei, 
tte puterile. Moyse în aquel timpu de idelatrie, şi 
de o theocraţiă monstrudsii şi terribile nu puii 
denegă puterile, quăci în adever şi exisleă, ci disse, 
Domnui al Puterilor, a-tot-patentul Dumneţeu. 
Dumnedeul Dumnegeilor. Aşă, tâte puterile adu- 
nate la un locu le numi cu o vorbă Eloim. Firesee 
quă la o creatiă, că la ori-que lucrare, este mai 
ântâiu necesitate de putere, de miscare, şi de aqueea, 
Divioităţii că creatâre prima denumire i se dă de 
Eloim (Puteri). Mai târgiu vin denumiri că I ehovah, 
Adonaj, Sabaoth, ect. Pentru cuvântul dară al 
majestăţii sujetului, şi pentru quă sujetul Eloim 
este în plural, se pune şi verbul în plural crearo. 

Quât pentru pluralul începuturi, cerurile, se 
ținu curat de siylul biblicu, sau sunt nisce he- 
braismi, că resarituri, appusuri, cerurile ceruri 
lor, apele, sângiuri ect.în locu de resarit, OPpus... 
que nu numai nu schimbă sensul întru nimica, 
ci înalță expressia din preună cu imaginația. 

Aqui nu & vorb'a d'aaccusă sau appără pe Moysă 
de cutare dogmă sau doctrină; şi cu atât thai 
puțin de a "I întinde Chrestinii d' o parte, Hebreii 
de alta și Musulmanii de alta, qua fiă quaresă "| 
facă al seu: vorb'a este d'a sei în adever que a fost 
Moysă; quăci neappărat cală sa "şi fi avut şi ellu 
nascerea sa, educatia sa, tradiiţile salle, şi ideile 
şi doctriuele salle parliculare, 

Hebreu, bine eră, cum sunt şi astădi mulţi hebrei, 
vărsati în multe sciințe occupânduse în multe şi 
varii meserii, şi unii că filosophi sunt materialisti 
alții spiritualisti; unii în quelle politice ținu cu 
despoţii, alţii compătimescu cu popolii şi se cârcă 
se emanţipă şi ei că 6meni. Hebreu cum disserăm 
eră în adevăr; ânsă profesă ellu credintele poly- 
teismului şi theocratiei Egyptului? eră ellu, că 
omu polilicu, pharsonist sau vegalist? Vru ellu 
după que liberd popolul de sub jugul lui Pharaon 
al suppunne la altu jugu, proclamând de rege 
pe siue, sau pe fratele seu, sau pe alt quine vă, 
Or disse. « Aquestea dice Domnul Dumnegea : alle- 
gelivă vot peste deci și peste sute şi peste mii, şi 
fiți guvernați de allesii vostri? » Hebreu, hebreu 
iarăşi o repelăm, însă îşi aveă şi ellu doctrinele 
salle, que se dau pe facă peste tot locul unde serie 
şi vorbesce ellu. , 

Că Hebreu, născut şi crescut in Egyptu şi educat 
la curlea lui Pharaon și după sedlele prin quare   

a trecut şi după scrierile sale n'a fost de quât 
trinitar, şi pentru aqueasta n'au nici a. "| appără 
Chrestinii, nici a 'laccusă adversarii, quăei Indienii 
nu mai eră chrestini şi eră trinitari : Brahma, 
Vichnu, şi Sivă : Creatorul, Conservatorul, şi 
Destructorul. — Chinesii n'au mai fost chrestini, și 
eră trinitari : Cerul, Pamentul, şi Omul. — Grecii 
assemene : Joie, Neptun, Pluton. — Egytenii asse- 
menea ; Amon, Pha, şi Rhe, adică după doctri- 
nele lui Ermes, Autoritatea divină, Spiritul univer- 
sal, şi Materia universale. Moysă crescut în aquea 
terră şi în sedlele ei ia aquelle şi principe ; şi fiind 
quă în multe limbe assiatice spiritul sau quelle 
spirituali se diceă ceru, şi materia sau quelle ma- 
teriali se dicea terra, €ccă trinitatea lui Ensuşi 
dela primul verset, Eloim, Ceru, Terră. 

Că Hebreu, tradiţiile dela. părinţii sei între toti 
Israelilii eră quă Dumnedeu s'a arătat lui Abraham 
sub formă de trei birbaţi sau angeli. 

Aqueastă nolid devine l6rte mare de ne vommu 
mai întinde ă cită de quâte ori Moyst se lassă a "1 
vede fiă quine quă în doctrinele salle philosofice 
şi religidse eră trinilar. 

Continuând ânsă cu notele nâstre, nu vommu 
lipsi ă adducce ă minte cititorului unde Moysă îşi 
mai învedereadă aqueastă doctrină, 

Tot que mai avem d dicce assupa aquestui verset 
este, de ă facce în trebare tutulor othodoxilor or 
quellor que se dicu philosophi expressia 2 âexâ 
que după hebraesce se pote exprimă 2 ăpyais cu- 
vine-se a se traducce prin în început sau în prin- 
cipiu, sau în autoritate? 

Quând vorbesce quineva de timpu se scie quă 
tot astagi are al seu ieri și al seu mâine, şi ieri are 
alt ieri în nemarginit, şi maine are aliu mâine 
iarăşi în nemărginit. Quând s'ar strămută quinevă 
cu imaginaţia la creatia lumii şi ar judecă, se con- 
vinge quă lumea de şi nu eră âncă creată, timpul 
ânsă şi locul cătă să existe din eternitate, şi quă 
timpul nu are nici început nici fine, precum şi 
locul este nemarginit. Prin urmare vorb'a dexi, 
de şi însemneadă început, ă o traduce aqui prin 
agqueastă vorba, este ă traduce expressia din par- 
tea qnea mai vulnerabile şi suppusă Ia critic'a 
incredulilor, unde expressia hebraică, hellenieă 
şi latină nu se ple expunne la aqueastă critica, 
quăei în aintea philosophilor profundi şi a theo-- 
logilor înalți &gxă şi principiu, însemneadă, tot 
que pâte satisface rația, 

Si &ceă pentru que. Un architectu sau un domnu 
mai nainte de ă se punne ă edifică o casă sau un 
stabiliment 6re-quare, îşi are planul tras, daqua 
nu pe hârtie, în cai în minte; şi planul existe 
mai'nainte de începerea edificiului. Pe de altă parte 
ese în general recunoscut, quă mai nainte de 
creatia lumei de către aquest Mare Architect a] 
universului quare esteDumnedeu, legile mathema- 
tice, mechanice şi physice existeă Ia dânsul şi de o 
dată cu dânsul din eiernitate que & fară început. 
Aşă dară Dumnedeu cred lumea în legile salle 
în principele salle după planul seu dejă tras de 
mai nainte şi prin autoritatea sau a tot putinta sa. 

Pentru cuvântul aquesta dar, philosophii que 
nu adoptă început universului, nu pot adoptă nici 
înte'un chipu la împregiurarea creatiei vorb'a în- 
ceput; Theologhii, que adâptă în adevăr începutul 
lumii și î! şi determină, nu potu și mai pucin pe 
de altă parie ă adoptă singură vorba început de nu 
va fi însogită şi de înţellesul principu quare după 
denşii este Logos, şi autoritate. Vorba sau 'întel- 
lesul singur început, după dânşii iar [acee ă cade 
înte'o eresiă din quelle mai neiertate, și de aqueea
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ra primii părinţi ai Biserieii allesseră şi” încuviiutară 

vorba âgxă şi principiu que coprinde quâte trelle 
aqueste întellesuri, și început adică, şi principiu, 
şi autoritate. 

Fiă quine pote ved€ quă noi nu facem aqui ob- 
servyatiă Bisericei sau Părinților Ei, que au scris 
în hellenica şi latinesce, ci iraducătorilor români 
şi noă ânşine, pentru que nu adoptarsm vorb'a 
principiu, 

Si causa pentru quare nu cutedarăm ă o adoptă, 
nu este de quât tem'a de gurelle relle alle aquellor 
învechiţi în quelle relle, quă sunt multe şi potente, 
şi potu să strice totul pentru o singură vorbă; să 
arunce cartea din mână-ensusi dela prima vorbă 
Facem urări qua posteritatea la, altă editid sau 
traduetid să schimbe vorb'a început în principiu, 
nu nu mai aqui, ci şi la primul verset al capului 

+ dela Ioann : unde se dice. « La inceput eră 
Cuvântul... » Aqui, în dogmele Christianismalui 
vorba început este o errâre din quelle mai mari. 
Cuvântul sau Logos că, şi” Dumnedeu nu are în- 
ceput, Cuvântul que 8 de o fiinta cu Dumnedeu nu 
are început ci îv âpxfi iv 5 dâxoc, în principiu 
eră Cuvântul. 

2 Vers. H îi vă dv dâparoc xod GxaTaexevaorog » 
iar terra eră nevedută şi înformă. — Quând dice 
nevedută şi informă, va să dică quă există 
ferra sau materia din eternitate; ânsă nu eri 
âncă văduţă, şi nu aveă âncă nici o formă. In 
dioa de astădi de s'ar' fi scris aquest verset de 
bărbaţi că Bufion şi Cuvier, n'ar' fi putut a '] serie 
mai exact şi mai concis, ânsă de vă luă quineva 
înainte alte versiuni, vede quă fiă. quare a vrut să 
'şi arate în traductiă ideile sau innoranța sa, iar 
nu ideile lui Moyst, după cum le arată Septaginta 
que scriu cu atâția anni înainte de Christianismu. 

Vulgata dice. 
Terra autem erat inanis et vacua, 
Altii : vană şi vacua. 
Alții : vacuitate şi nimicu, 
P6te-se o absurditate mai mare dequât aqueasta 

din urmă. Nimicu! ânsă Locul que a existat din 
eterinitate cu que eră plinu, quă vidu nu există? 

3 Vers. « Fiă lumină — şi fă lumină.» Fewdâzw 
ăi s'a fost tradus că şi yevecw « facă-se lu- 
mină » que în hellenesce însemneadă « fiă lu. 
mina, » A făcce sau ă se facce nu numai quă este 
o expressiă materiale, ci arată şi Gre-quare întâr- 
diere, ori quât de rapede ar' “fi faccerea; quăci 
presuppune o dura'ă dela un capit pînă la altu], 
unde fia şi fii e o singură clipă. Moysă vă să arate 
qud între voiea sau cuvântul lui Dumnedeu şi 
între executiă nu există inlerval, 

5 Vers. Este de observat expressia « diă una» şi 
nu dioa ântâiea sau prima, 'Hyzpa pia iar nu 
zgozn se exprimă, Seplaginta, Asemenea se ex- 
primă şi textul hebraicu. Quând dice quinevă dioa 
ânteica înţelege un început de unde începe iim- 
pul, şi quând dice început cată ă întellege şi fine, 
unde timpul este cum disserăm nemarginit, infinit 
de amândot părţile. Apoi quând dicee quinevă 
în aqucastă împregiurare « dioa ântâia » catăă 
înteliege dejă creat pâmântul sau terr'a, cu ș6rele 
şi cu î6tă system'a solara; quăci numai ast fel 
pole aşi inagină prima rotaţiă a terrei sau re- 
volutiă a sdrelui după credințele auticilor; şi prin 
urmare ă se împlini aqucea que se dicce di şi 
n6p!e de 24 ore. Ansă aqueasia, după Moysă, nu 
se pole imagină de quit Ja versetul 19 după crea.. 
rea s6relui, lunei și stelelor, que se vede în a 
patra epocha sau dit. De attunei se pâte numeră 
şi diece prim'a di de 24 ore. Pînă aqui nu eră 

  

  

s6re, nu systemă solară şi prin urmare nu rota- 
td, și nici di ântfiea, 

Aşă dară ă dicce « di un'a » este nu numai 
conlormu cu queea que a sreis Moysă, şi cu dog- 
mele Bisericei, ci şi cu logic'a quea mai commună 
a &menilor, şi 6nsuși cu ideile şi cunoscințele 
quelle mai naintate alle quellor mai renumiţi 
geologi ai seculului nostru. Dig, însemnând lumi- 
nă în genere, « die una » însemneadă prima 
epochă a creatiei; mai vîrtos quă în hebraesce di 
udessea, însemneadă periodu, epochă; şi adesea 
totul sau multul & personificat în individ sau 
partea quea mai nică, Hebreii spre exemplu sunt 
numiţi că un singur om, Israel. Ensuşi pînă în 
dioa de astăgi în mutte limbe quând vor să arăte 
Quă un omu este cu avere cu stare mare, dicu 
& omu cu paralle cu bani que & pariea quea mai 
mică e monodei, în locu de ă dicee quă 8 cu ta- 
lanţi sau cu ducati. Aqui se personifică totul sau 
multul în quea mai mică parte a averii quare & 
hanul. 

Aşă « dioa una » este o expressiă primiliva şi 
naivă, quând narră quineva şi enumeră dre--quare 
evenimente, împregiurări, distanțe sau intervalle, 
şi dice « ţine una; » sau a ună la mână.» Di 
un'a este : lumină un'a epoch'a antâiea. " 

10 Vers. « Si chiemă Dumnedeu uscatul Pă- mânt.» Aqui în adever nici o vorbă nu mai pro- 
priă nu numai de A arătă uscatul ci şi de ă se ap- 
propriă de denumirea hebraică, ca vorb'a « pă- 
mânt, » şi nici o limbă că a nostră nu 'şi a făcut o vorbă spre ă iraducee mai înnemerit versetul 
aquesta, nici ânsuși hellenic'a, quăci dice : xai 
Exodeoey 6 (să măv Enpâv yăv [terră). Românul în 
aqucestă împregrurare dicce întocmai că Moysă 
« pământ » adică paviment, locu pe quare pdle 
stă quinevă, 

27 Vers. « Si cred Dumnedeu pe omu; — după 
imaginea lui Dumnedeu făcă pe densul. » In adever 
quă în Bibliă precum şi în tâte limbele primitive, 
cum se vede şi în Homeru, repetițile sunt desse, 
une-ori de naivitate alte ori pentru mai multă în. 
tărire; aqui ânsă, după cum se vede şi airea, re- 
petia este intr'adins şi coprinde o doctrină întregi şi forte mare şi salutariă. Pînă la Moysă, toți quâţi 
cutedasserăă arătă Gre-quare assemănarea Omului 
cu Dumnedeu au cătat î căd6 marlyri că nisce 
profanatori de quelle divine. Divinitatea în Indii, 
în Babylonia, in Egyptu, puteă să aibă ori-que 
formă mai mult sau mai pucin terribile şi mons- 
truâsă; puteă fi representală cu patru sau mai 
multecapete, puteă ave assemenarea şerpelui, Bou- 
lui ete. numai că omu nu puleă fi representată ; pentru qud omul eră necessariu de î fi sclavul 
preotulni, şi despotilor; altarul si thronul nu suf. 
leriă, o assemeneaemancipare a Omului; Omul eră 
verme, humă, lucrul altuia de mai puțin prețu şi de quât vitele, quăror tot le mai face şi pellea şi 
carnea quevă după que mor. 

Aşă ori-quine a cutegat ă dice quă Omul & după assemenarea lui Dumnedeu, ă cădut victimă ful- gerat cu anathem'a sau lovitu cu mortea, cu în- chisOrea, cu expatriarea. Primii coloni ai Greciei 
fură nisce refugiaţi Rgypteni, allungati că nisce 
vevolutionari sau eretici, que cutedară ă nu mai 
dicce homului, humă, muritor, şi 6gorâs brutu, 
păscător sau mâncator că vita şi alte assemenea, 
ci « căutalor în sus» &fpomo:. Dela ăvOpuonos 
începură primele idei în Grecia de demnitatea 
Omului şi de emanciparea lui de jugul sacerdotal 
que se puneă între omu şi Dumnedeu și nu '] lăssă 
ă căută în sus.
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Moysă cutedă şi mai departe : ellu declară quă 
omul & după imaginea şi assemenarea lui Dum- 
nedeu creatu. Doctrin'a aqucasta ânsă nu pută av€ 
drept de cetate acolo unde domniă Pharaonii. In 
desert ă cătat ă se ducce spre ă se sreie şi ă se pro- 
pasă la un popel nuou, que cătă ă eşi din quei 
que 'şi au lăssat 6sele în desert ; quăci nici Hebreii 
quei vechi nu putea după credințele lor sufferi o 
assemenea, profanatiă. Traditia vechiă qu$ Omul 8 
verme, se repetă şi de însuşi David după que se 
vădu rege. 

Aşă quând Moysă spune aquestui popol şi ge- 
nezatiilor fiilore şi apoi universului întregu despre 
crearea Omului dice : 

« Si cred Dumnegeu pe Omu ; — după imaginea 
lui Dumnedeu îl ere pe dânsul. » Aquestă repetiă 
aşă de explicită şi curată arată cu adeverat o doc- 
inină nucă; dicând : «si cred Dumnedeu pe omu. 
— După imaginea lui Dumnegdeu îl cred pe dâa- 
sul, » că şi quând ar dicce : « Auditaţi voi? După 
« imaginea lui Dumnedeu "1 a creat. Băgaţi în 
capu qu5 după imaginea lui Dumnejeu sunteți 
creaţi. » 

De ailunci dată dreptul de cetatenie a aquestei 
idei que făcă atâţia mariyri şi în lumea vechiă şi 
în quea nucă, 

Ideea se natâralisă în multe State şi întră în 
condicele religiose şi politice; nu se mai puleă, re- 
probă că o eresia, ci din contraavă drept de orto- 
doxie; ânsă deunde vinequă nu addusse âncă mân- 
tuirea după cum se asteptă? unde 8 reactia 
aquestei doctrine? Muiţi din quâti s au speriat 
şi se sperie.de dânsa îşi disseră şi îşi dicu âncă : 
Ideea n'o mai putem persecută; ânsă noi să facem 
alt queva. Pentru quă a appucată sc recundsce 
qui este assemenare între Omu şi Dumnedeu, în 
locu de ă facce pe Omu după assemenarea lui 
Dumnedeu, să facem pe Dumnedeu după assemne- 
narea Omului, și mai vîrtos a unuia din quei mai 
tervibili tyranni : săi dăm o curte, ministri, ar- 
mate, midlocitori sau solitori, favoriţi, privile- 
giati ai sei, passiuni, ect., eet.; să nu "] lăssăm 
fară one, închisori, deportații, Siberii, ci din 
contra aquestea să le facem eterne, să le împlem cu 
garnisone de nisce armăşei mai terribili de guât 
toţi armşeii din lume, să le dotim cu căldări, eu 
gratare, cu furci, cu frigări și alte assemenea 
quare să facă ca un Pharaon din quei mai cum- 
pliți să semene un sânt pe lungă queea que dicem 
noi Dumnedeu ; qua să ne recunâscă apoi lumea 
i6te alle nostre, €nsusi după dreptul divin. Aqui 
ă reactia : qui nu se nevoiră Gmeni ă fi ei după 
assemenarea lui Dumnedeu, ci făcurg pe Dumne- 
deu după assemenarea 6menilor. 

Mai este de observat în versetul aquest'a quă 
după que repetă - « După imaginea lui Dumnedeu 
îl creă pe dânsul, adaoge : mascule şi fomine îi 
cred pe densii, » Quând vorbesce de genere sâu de 
spetia umană întregă, vorbesce în singular : pa 
omu, adică omenirea, pe bărbat şi pe femee; quând 
ânsă desparte aquesiu genere în mascule şi fe- 
mine, aqui se exprimă în plural; adică înqueea 
que este după imaginea lui Dumnedeu şi bărbatul 
si femeea are aqueecaşi imagine şi prin urmare 
aquelluşi dreptu; iar în qucea que este despre di- 
ferința sexelor, aqui nu 8 unul sau «dânsul» ci 
« dânsii » Aqui Moysă înalţă pe femee la aqueliaşi 
rangu cu soțul ei; şi iar într'adins se exprimă în 
plural, considerând pe fiă-quure că o persână , iar 
nu unul numai pers6nă şi alţul lucru, după cum 
eră mai t6te doctrinele orientali şi sunt şi pină 
astădi. , 

  

  

Emancipatia femeei dată dela primii adversarii 
ai dreptului pharaonicu dintre quari quei mai 
renumiti fură Ceerope şi Moysă; şi apoi dela Christ, 
adversarul quel mai terribil al tutulor pagănâtă.. - 
ților şi mai vîrtos al faimosului drept roman. 

31 Vess. « Si vădă Dumnedeu (6te quâte a făcu; 
şi 6ccă 'bune forte. » Aquest verset cum şi altele 
mulţime s'ar' fi putut traducce după limbele mo.- 
derne dicând : şi vedă Dumnedeu quâte a făcut, 
şi se mulţumi de dânsele; sau, şi în adăver forte 
bune eră tote » şi alte expressii assemenea ; însă 
unde ar' mai fi fost originalitatea stylului; de unde 
ar” mai ave cititorul român o idee despre cum s'a 
exprimat, Moysă. Si aqui şi tot Vana o vom repetă 
quă scopul nostru nu este de arătă cum scrim şi 
ne exprimăm noi, ci cum s' a exprimat Moysă şi 
toli scriitojii din Israel. Apoi pe lângă originali- 
late, şi encrgia ar lipsi de ne ammu exprimă alt fel. 
«Si dec bune forte » este că şi quând ar luă quinevă 
pe cititor sau pe ascultător de urechi şi "l ar dă cu 
capul de univers, şi 'iar. dice; eceă tontule, ingra- 
tule quât de bune sunt, ec quât aprovădut Dum= 
nodeu în tâto, quât tote ascultă şi se suppun 
legilor lui; numai tu, te ai luat după legile 6me- 
nilor que le numeseu Drepturi, dreptate, que le 
împunu despoții şi le învâță avocatii, 

Terminând aquest capitol, adducem d minte citi- 
torului ă însemnă qud & un capitol de creatis que 
învedereadă cunoscințele lui Moys8 în sciințele 
physice şi geologice atâta în quât se potu appro- 
piă multu de tot que a descoperit sciinț'a pînă în 
dillele nâstre. Si urecii şi Romanii, şi alte natii 
au vorbit în cosmogoniile lor despre creati; ânsă 
quât de înapoi român pe liingă Buffon, Cuvier şi 
alţii; unde Moysă singur arată creatia după ordinea 
quea mai naturale, şi în şâsc dille sau peridde, 
după cum nu'l pâte denegă nici unul din întollepţii 
moderni. 

Cititorul mai pote însemnă pentu cuvinte que 
vommu dă mai în urmă quă aqueast capitol fiind 
cu totul de creatiă este întregu un capitol Activ, 

CAPU II. 

1, Vers. « Si (ot adornamentul lor xai ză 6 
x6ouas âvrâv, » — Traducitiile din texturile he- 
braice se exprimă şi « tâtă armata lor, şi tote 
armatele lor —— Textul chaldean şi tot ezercitul 
lor. — Alţii şi t6tii virtutea lor. » Causa, este 
quă în Asia şi între Herei mai vîrtos tăria cerului 
cu stelele împreună o compără cu o armată de 
unde şi Sabaoth, Domnul Puterilor, domnul ar- 
matelor. Septaginta se exprimă şi toț adornamen- 
tul lor, adică si tâle dependinţele lor. 

2. Vers. « Si complecto Dumnedeu în dioa a 
şesea, operele salle. » Vulgata şi alte versiuni dicu 
« în dioa a şeptea. » — Aqueasta nu 8 natural : 
în capetul dillei a şesea a cătat să termine dagua 
în dioa a s&ptea a încetat, sau s'a reposal. 

« Si incetă în dioa a şeptea din operele salle 
quâte a făcut. » Dioa a septea sau epocha sau 
periodul al şeptelea este aquesa dela Adam înquă 
de quând începe historia Omului pînă în dillele 
n6stre; de attunci pînă astădi nu se mai vede o 
creatii nucă, şi de aqueea Moysă se exprimă cu 
« încetd Dumnegeu din operele salle. » Aqueasta 
este un period de binecuvântare. — xarenavoe 
« încetd » nu sciu de que îl traducu unii prin se 
« odihni, se reposd; » par 'quă Dumnedeu ar” 
fi attins de fatică sau de « osteneală. » 

6. Vers, Aquest verset se ține de quel de sus al 
5-le; «si nu ploasee âncă Dumnedeu assupra pă- 
mântului — ci fontână resăriă din sînul pământu-
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lui. » Septaginta dice din pamânt. Mulţi truducu vorba fântână prin aburi, vapori, roa. Noi ammu conserva expresia quellor Septe deci, qua să fim fedeli texiului, şi aldoilea quă lot que resare sau sorge din pământ că liquid, fiă în sirrâiu, fă în pi- căture, fiă în aburi, tot sorgente sau fântână se numesce. Vorb'a fântână este un colectiv sau o personificatid a aburilor ; tot ânsă que este mai re- mercabil în aquest verset, 2quă Moysă n'a uitat de ă adducee ă minte quă la începutul creatiei nu puteă ploă numai în dată pînă nu s'a recit pămân- tul și nu s'au format gazurile necessarie în abon- danță. 
7. Vers. «Si suflă în fac'a lui sufflare de viaţă » Texiul hebraicu se exprimă « în nărrile lui, » al- ţii în buzele lui. De aqui dată dognv'a salutariă a nemuririi suffletului că, parte din suffrarea sau spi- ritul lui Dumnedeu. Quâti mariyri avă și aqueastă idee, şi quât fu de persecutată în antichitate că o prolanaliă a divinității! Socrate ânsusi băă cicut'a între altele şi pentru aqueastă doctrină. Ansă şi aqucaslă idee îşi avi reaetia ei dela quei que au Slors şi storcu âncă omenirea. Ni se facce forte lun. gă însemnarea, de ne vommu întinde mai deparle assupa aquestei reactii. Terminim numai cu În- trebarea : Sufletul Omului este 0 suflare a lui Dumnedeu o scinteie o parte dintr'ânsul sau nu? Daqua este, que are a facee cu dânsul sau que pote în contra lui Diavolul? cum pote lăssă Dumnedeu 0 parte dintrensul pe mână Diavolului ? ânsă nu, voi strigați la eresie ; qudci Diavolul ve 3 mai ne- cessariu de quât Dumnedeu qua să speriati lumea, cu dânsul; să luaţi moşiile părintilor nostri, şi obolul veduvei și orpbanului după mârtea socului şi părinţilor sub cuvânţ qua să le scăpaţi sufăetul din mân'a Diavolului. 

9. Vers. « Si lemnul Victei în midlocul paradi- sului, cum şi lemnul Sciinţei Binelui și Reului. » Despre agquest lemnu sau arbure vorbim mai pe largu în tractatul despre historia universale ; uqui ne mărginim ă arăţă qud au fost doi arburi unul al Victei sau al Nemuririi, şi altul al Scintei Binelui şi Reului. Nu se cuvine ă confundă pe unul cu al- tul. Din arburele Vielei, cum se vede mui ]a, ur- mă verset 22, capu Il, n'a appucat âncă ă gustă Omul. Dela Adam pînă astădi Omul nu îrăiesce âncă, ci duce o mârte viiă. 
12vers, «Acolo este anthracele şi pât”'a prasină.» Traducători din hebraesce dicu : « escarbouele şi pâtra onyx. — Vulgata dice : băellium et lapis nichaimus quare sar cuveni a Sc serie onzchi- mus, Anthracele este după cum dicu unii o petră strălucitâre de culârea focului, că rubinul şi gre- natul. Anthrax ânst în uecesce este carbunele; şi diamantul, de Ori-que culdre vă fi, este cum se scie un cărbune, Noi credem dară, quă cu anthra- cele cată ă înţellege petrele nestimate de ori-que culGre que se compun din gaz carbonicu, şi lăssăm Yorb'a îniregă belienică lără a o attinge cu tra- ductia. Prâira « prasină » mulţi au tradus'o verde său smeraldul, aqui ânse catăă înţellege o petră particulară que în nomenclatura, de astadi se dice « prasă » sâu prasină, Mulţi dicu quă a» fi perla sau mărgăritarul, 

16. Vers. « Mâncă-vei spre nutrire. » Un he- braismu, îl locu de poți mâncă ; cu tâte quă tim- pul futur din multe limbe antice şi moderne se p6le analysă cu « poți, cată, se cuvine î facce ă mâncă etc. şi de multe ori să ia de impcrativu : vei facce în locu de « fi» quând ordinul este maj blând, mai indulgent, 

  

  

22 ves, « Si cdifică Domnul Dumnedeu câst'a que luă din Adam în femee. » — Pin aqui quei Septe deci que se vedu qu5 ținură mult la doctri- neic adevărate alle lui Moysă, şi la traditiile natio- nali, se exprimă prin verbii : cred, facă, formă plasmă; quând vin” ânsă la Femce, de o dată se înaltă identificânduse cu ideea Creatorului. Pînă aqui fură create tâte ființele şi după densele, s'a pus assupra lor Omul ca ultimul punt al unei pyra- mide; ânsă singur, isolat Şi rece contâmplatur, striin la tâte. Pământul eră dejă populat materialemente de tâţi generii, de t6te spețiile; tote aveă legile lor pe quare aveă a le urmă nu prin sentiment ci prin instinct. Pământul ânsă eră desest de ori-que aitec. tiă, de ori-que sentiment, de ori-que devotament. Queca que se dice amor în sensul seu adevărat e;ă necuoscut. Si Dumnedeu amor este, şi prin u- mare Dumnedeu nu puteă fi cunoscut! Lipsiă dar o ființă quare să anime, să încăldească să înalțe aquel capu-d'operă al Creatorul, pe aquel omu que stă că o statuă rece în mijlolul universului. Aquea ființă dară nu puleă fi creată, sau plasmată că quelle lalte, aquea fiintă que fu numită Ischa, Virago ladică trasă din Bărbat) fă edificatu. Par quă av” fi vorba de un edificiu, de un templu dre quare. Apoi de s'ar'fi exprimat Moysă după regulele cunoscute, prin « edifico Dumnedeu femeca din cOstalui Adam. » Nu, ci « edifică Dumnul Dumne- deu câst'a que luasse din Adam în fomee. » Par quă ar” vede quine vă cum se înalță de sub mâna creatOre aquea costă într un templu viu. De aqui dată prima adoraţiă, d'aqui primul sentiment que face din Omul material, pe Omul moral. Fară femee, nici o tânerețe si căldură de Mamă, nici o viață îndoită de consârte, nici un sentiment d'a- mor şi de charitate prin quare se manifestă Dum- nedeu în noi; nici un devotament. Si fără aque- stea cum sar fi putut religiositate? Femea fu prim'a Biserică que edifică ususi Dumnedeu, şi quare adoră Bărbatul. Nu fără cuvânt Sântul Au- gustin, recunoscând în realitate ființă Magaali- nei, recunosce ânsă şi personagiul ei că o figură alegorică que representă pe Biserică, decădută din starea ci primitivă, repentită, vărsend myrul peste părțile quelle mai de jos, peste picidrele Repre- sentantului Omenirii, Filiului Omului, peste aquei membri que representă, popolul, de unde pînă aqui aquea Biserică, thămaiă numai quellor po- tenți şi mari şi ungeă numai capetele lor ; vine apoi cu perii sei (que însemnegă cugetările ideile que vesar din capu), vine apoi cu aquei peri cu aquclle idei sallutarii A şterge şi ă aceopori că printr” un peplu (mantă) auriu său de ebenu luci- tor şi odorife, aquelle picidre, aque! popol que singur ducce corpul social. 

O Mamele consârtile, şi filiele nostre, quât me simțu de ferice de quâte 'ori vine occasia ă vorbi de voi, şi quât fericirea mea se măresce şi se înal- (ă quând quelle quâte dicu nu vinu dela mine în quât să semene o systernă a mea, sau şi o ratăcire Ore-quare ; ci din nisee autoritați atât de divine că Moyst și Christu şi Părinţi Biscricei, Dee'mi Dum- nedeu Ja 6ra după urmă a vielei melle fericirea şi lacremele, și lumin'a que aflaiu în cuvântul rodiunse (edificd) que numai Biseric'a Resă- ritului "1 conservă intact pină în dillele nâstre, Aşă, voi sunteti Biserica quea viiă edificată de ân- suşi mâinile lui Dumnedeu, iar nu de mână de omu ; şi Agucea que representă sexul vostru în ceruri este Gusuri Mater a Cuvântului, Mater a lui Dumnedeu. Fară voi cuvântul spiritual şi moral ar” fi fost necunoscut, fară voi ensuși curânțul ma=
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terial nu s'ar pute conservă la nici un popol; fără 
voi, limb'a nâstră de astădi n'ar mai fi fost în stare 
ă ne arată originea; voi aţi conservat tot que este 
din limb'a străbunilor, şi bărbații au îatrudus tot 
que este străin şi usurpator; şi fară limbă n'am fi 
avut nici un drept de nationalitate în parle. 

« Si edifică Domnul Dumnedeu c6st'a que luasse 
din Adam în Femee! » — Caută la dânsa, con- 
templă-o, primule (brutu) Mire. şi devino din 
Gporoc A'viponoc, (căutator în sus), devino din 
feră, cu adeverat Omu; întregesce-te de unde erai 
jumătate, şi exclamă, : €ccă os din sele, melle și 
carne din carnea mea! — Os ânst edificat în Fe- 
mea. 

23. Vers. « Aquasta se vă numi Muliere, quăci 
din bărbabatul ei s'a luat. » Limba hebraică aju- 
tă spre ă exprimă aqueăstă idee cum să aibă un în- 
felles mai claru de quât în atle limbe, qusci 
vorb'ă que însemmeadă bărbat Isch are un feminin 
al seu Ischa (bărbată) sau că cum ammu dicce omu 
« Gmă » precum se dicea în antichitate în latinesce   homo hemina de unde şi femina, sau vir vira, sau 
vir tir-ago (dusa din bărbat) de unde şi virgo 
virgine. 

24. Vers. « Pentiu aqueast'a lăssă va Omul pe 
tatăl seu... » Un hebraismu în quare că în multe 
limbe, timpul fiitor se ia în locu de present que 
arată o eternă durată : « lăssă-va » în locu de 
« lassă în tot d'auna. » 

— «Si vor fi amândoi într'o singură caine. » 
Aqueasta expressiă fu pînă acum arătată prin : 
« Si vor fi amândoi un trupu » păcătosă expres- 
sit, şi Dumnedeu să ierte pe quel que a dis'o ân- 
ifiu, şi Dumnegeu să ierte pe quei que o mai re- 
peiul Să lăssăm mai ântâiu quă sic câpxa lav 
nu vă să dică câpt pie, qua să se potă tra- 
ducce în nesciinta un trupu; însă câpt însemnând 
carne şi după limb'a hebraică fârte adessea indi- 
vid, persână, înțelesul se seltimbă cu toiul : vor fi 
amândoi într'un singur individ sau persână, este 
un'a cu : vor fi doă sufilete într'o singură carnesau 
individ ; quăci que sunt aquei amândoi que pot 
locui într'o singură carne de quât sufflete? Ansă- 
tot que este o errâre neiertata ă qud vorba trupu 
fiind slavonă şi însemnând cadaver, « mortăciunc » 
iar nu corpu ; şi lipsind prepositia es întru; vor 
fi amândoi un trupu, va să dică : vor fi amendoă 
sulfletele un cadaver, o mortaciune ! Orthoxie este 
aqueast'a, sau quel pucin judecată umană? — Ia- 
cai de ar fi dis : şi vor fi amândoi într un singur 
copu qua să fi fost errdrea numai de vocabular 
iar nu de minte şi inimă umană. Apoi de aqui 
unde ajungem cu err6rea quând cutedăm a dicee 
trupul Domnului la mystere şi mai capitale? 
— Terminăm aguest capitol observând quă unde 

quel ântâiu 3 plin de vigore de energie, adică cu 
totul Activ, aquesta ă plinu de repaos de deliciu- 
rile pardisului, de o biândețe şi domesticitate ge-* 
nexale în i6te animale şi ânsuşi ferele que se trecu 
în revistă pe din aintea Omului. Vine apoi Femeea 
que se înaltă că un edificiu şi deşteptă sentimen- 
tele Omului ă facce din ellu pe omul moral, a'l 
facce a exlamă; €ccă osu din 6sele melle și carne 
din carnea mea! Beatitudinea în fine a pruncilor, 
naivitatea, innocenț'a; şi eră amândoi nudi şi nu se 
ruşină. Daqua ar" fi a ne exprimă în limb'a harmo- 
niei, în limbă musicei, pâte quineva dicce quă un- 
de primul capitol este de un ton major, al doilea 
capitol este de un ton minor, tot & mâlle suav, de- 
licios, sentimental. Cu un cuvânt primul capitol 
este Activ și quci d'al doilea Passivu.   

CAPU II, 

1, Vers. «Jae şârpele oră quel mai inteligent... » 
Septaginta se exprimă prin 6 3£ &prs îv ppovuubrazas 
vulgata prin et serpens erat callidior... Alţii (ue 
traducn din texturile hebraice, prin « sevpele eră 
qucl mai fin... » sau « şerpele eră quel mai astu- 
tios (viclean) » Caus'a dei se dau aqueste qualitica- 
ţii este quăci în antichitate după diverse locuri si 
împregiurări şârpele eră symbolul şi al astutici, și 
al prelăcătorei, şi al prudenţei, şi al eternitaţii. 
Aqui vinu tote a se personnilică în aquest repiil. 

1 vers. «Si li sau deschis ochii la amândoi şi 
vedură quă eră nudi... şi cussură frunde de figu 
și şi făcură loruşi perizomata.» Nuditatea în prun- 
cie & innocentă; acum ânsă după păcat devine 
ruşin6să și îşi facu cingătâre,.. Septaginta dicce şi 
își « cussură, frunde... » fefoebav qp5)a... ale 
versiuni se exprimă prin înşirară, appropiară, îm- 
pletiră frunde. 

14 vers. « Pe peptu şi pe pântecele tou te mei 
tirri, timpul fiitor în locu de imperativul să te tîr- 
vesci. Aqueasta o însemniim aqui şi pentru alte 
împregiurări, quând necesitatea, pentru lămurire, 
ne vă nevoi ă traduece din contra pe fiitor în îm- 
perativ. 

15 vers. « Aqucsta îţi vă ochi capul, şi tu îi vei 
ochi călcâiul. » Antecedentul în feminin 705 onep- 
patos artic (semența ei). Prin urmare pronumele 
aguesta, gvamalicesce se cuveniă a fi agucasta, 
reducânduse la « semânţă » sau la ei (la femee). 
Multe versiuni se exprimă în feminin, şi mai vîr- 
tos versiunile hebraice, que fugu de masculin qua 
nu cum vă să dea mănuși quă aquella ar "fi Christu. 
Ansă quei stpte deci eri Hebrei, şi cu atăţia 
anni înaintea lui Christu, şi au respectat, expre- 
siunea mosaică, sau pe cum eră adopiață în timpul 
lor în Israel. Aqui se face un sollicismu gramma- 
fical cu aro, aquesta, qua să se facă o reparațiă 
o satisfacţiă logică, şi qua să, dea mai înultă vigdre 
textului; quăci vorbind de semența Mulierei sau 
posteritatea ei, quine este aquel Ercule din poste- 
ritatea, femeii quare se expune la vînătâre și la 
sterpirea f&relor, la tt que este immond, și hidos 
contagios şi vitămător, de quât Bărbatul mai mult? 
Prin urmare Aguesta și nu agucasta. Alle ver- 
siuni se exprimă prin vă strivi, sfarîmă sdrobi ca= 
pul țeu; Septaginta, seexprimă prin aizoc 003 1m proc : 
xegodăv. » mult mai naturale aqucastă expres- 
siă : quăei cum se întâmpină Omul cu ş&rpele, 6llu 
la capul lui mai ântiu caută a lovi, şi serpele la, 
picior caută spre a muşcă. E o stare de decisiă la 
amendoi, că la doi adversarii que se întâmpină, 

16 vers. « Spre bărbatul teu refugiul teu, şi ellu 
te va domină mpâc ză ăvăpa ov ănoaTpop 
gav... » După iraductia vechiă în expressia « la 
bărbatul teu întârcerea ta » vorb'a « întârcere » & 
forte vaga şi nare nici un sens, quăci întorcere 
nu numai quă 8 vorbă provintiale que în ţerra ro- 
măna însemneadă mai mult întorpopă de quât 
âmosspopi, şi mai mult se ţine de un gergu de 
quât de o limbă; dar în Moldova şi airea n'are nici 
O însemnare de quâta «torce» și a « întârce. » 
Quine cunâsce limb'a hellenică,' sau quel puțin 
din quelle europene, scie quă apostropha nu în- 
semneagă nici întârecere nici înturnare, ci ă căută în faca cuivă şi a i se adresă că la adoa. persână : In sensul în quare se ia aqui în aquest verset, şi după alte versiuni, mai mult însemnedă refugiu, 
protectiă, aspiratiă, applecare, instinct, dorință, 

19, « Qudci țărr&nă esei şi în tărrână vei reintră.» 
Septaginta se exprimă âre ya «i... Alte versiuni dicu : quă pulbere esci,., Noi că să ne appropiem
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de septagintata, nu putem dice « pământ,» pentru cuvântul quă însemnâda paviment; ţărvână se ap- propiă mai mult de terra; %i ; şi aqueasta este şi ideea, naturale, şi a scriitorului hebreu şi 2 quellor Septedeci. 
20 vers. Eva, în Septaginta se dice Zoă (Viaţă) în hebraesce se dice "Hava, Eva; que are tot aquea în- semnare de Viaţă. Noi cutedariim a, punne amân- dot numele, pentru qud numele Eva s'a adopiat o dată de Biserică. In capitolul precedent verse 23 vedem qui femeei i se dette nume de Ischa, Viva, Virago, sau virgine sau Muliere. Aqui i se dă nume de Viaţă de Mater sau Mama. Agqueast'a, făcă pe commentatori ă 'şi sparge capul şi ă serie la pagini şi la volume, spre ă descoperi aquest mysteru sau aqueastă contradictiă după piirerea unora. Nimicu ânsă mai simplu : 461% femeea este vergine, mirâsă şi la urmă Mamă. Aqui este eşirea din locul sau timpul inocenţei. Consârtea Omului sau a lui Adam pesie pugin are ă deveni Mater, ăi dă viată filliilor que se vor nasce dinti'Ensa şi aquestia filiilor lor în Viitor pînă astăgi. Nici o contradietiă nu 8 la nume daqua verginea devenind Mireasă, devine Mamă și mai târdiu Bună sau Mâsă. Pare-se quă Adam dă numele de Eva consârtei salle quând vede quă & în predioa de a deveni mamă. 

2i vers. « Tunice pellicee. :râvas Bepuasivove, Fiind quă originalul nu dice dtguazos » eră ă ne depărtă de aqueastă expressiă justă şi concisă de diceam tunice de pelle. 
22. vers, « Si disse Dumnedeu : ce Adana de veni că unul din noi, » Aqui ia» se lassă Moysă a fi întrevedut de trinitar,sau de polştheistu, (quare nu & de acceptat nici însuşi de idolatei quăror le fu adversariu); Dicând că unul din noi, nu dice că 1nine şi întellege mai multe persâne. Quei que vor ă sustine qui Moysă a fostu deist', dicu quă noi este un plural de majestate cum vorbeseu suveranii ; ânse que facu lui ca unul; de eră* plural de ma- jestate eră să dică : « âecă Adam deveni ca noi » iar nu că unul din noi. 
« Acum âns& nu vă mai întinde mân'a sa şi vă luă din lemmul vietei, şi vă mâncă şi vă trăi în eternu. » Aqui & un mysteru; se vede curat quă fură doi arburi, unul al Sciintei şi altul al Vielei, Din arburele Sciinţei mâncă Omul, din al Vieţei ânsă nu appuci ă gustă, quici fu allungat din Pa- radis şi Cherubimi şi Sabia, flăcăratâre que se ro- tiă înpregiurul paradisul, custodiră, şi împedieară callea aquestui arbure. Stăm aqui cu nota şi tri- mitterm pe cilitor la iractatul de historia univer- sale. 
Cu terminarea aquestui capitol, şi cu alte trei que urmeadă se învedereadă doctrinele lui Moys& şi system'a, lui despre divinitate despre Bine şi despre Reu. Ammu vEdut quă în prineip ellu adoptă Autoritatea Divina că punt de plecare, apoi Spiritul universal şi Materia universale că singu- 

rele principe din quare se cred lumea prin auto- ritatea şi atot-putința divină, Aşă Eloim, Spiritul şi Materia formă prim'a lui trinitate absolută su- peri6ra şi activă în chipul armator : 
Autoritatea 
Activul 
Pasivul, sau 

Eloim 

Spiritul Materia   

Din maritagiul apoi aquestor do universali principe, formă o altă trinitate înferigră şi passivă adică | 

Spiritul Materia 

Universul 
adică Activul, Pasivul şi Resultatul sau Effectul, Aqueste dot trinităţi formă numărul ş6se sau quelle şese gille or periâde alle creatiei que sa produs prin “concursul concordarea elementelor ; ierminul şepte sau quel de încetare, încheia gamm'a harmoniei universali, în quare pretutin- deni Dumnedeu & mulțumit exprimânduse la cape- tul fiă quăruia period : « bine! bune forte, » « şi a vedut Dumnedeu quâte a făcut şi €ccă bune forte. » Bunul dar stă în harmonie, în tot lucru de ă fi la locul seu şi la timpul scu; 

Dela gamm'a harmoniei universali şi nuwmrul ş6pte, număr bun, număr augustu, număr sacru Şi sânt. System'a mosaică trece precum se vă ved€ la 7 + 3 numerul 40 quare & numerul patriar- chilor; apoi la gamm'a de gamme, de şâpte ori quâte sepie, şi la gamm'a a gammei îndecită de 10 de ori quâte şepte, Mai au apoi propheţii eşiți din scol'a lui o gammă de gamme îndoite adică o gammă de numerul 44 îmmulţit cu 7, quare este numerul mysticu al lor, şi despre quare se tă vorbi la locul seu: 
Ă Acum precum avem aqueste dot mari, primi- tive, universali trinitaţi, assemenea vedem qud universul în infinit se compune de trinităţi par- țiali. 

Aciivu — Passivu 
Effeciu 
  

Suffletu — Corpu 
Omu . 
  

Mire — Miveasă 
Famillie 

  

Lucrători — Materiale 
Edificiu 

  

Guvernu — Popolu 
Statu sau Natid 

  

Maestru — Discepol 
Scdlă sau doctrină 
  

Căpitan — Soldaţi 
Armată 

Dreptu — Patoriă 
Justitiă 

    

Nutriment — Stomachu 
crescere materiale 
  

Idee — Memoriă 
Crescere spirituale 

  

Ansă dela prim'a şi universaPa trinitate, în tâte quelle lalte trinităti, tot activul este în aquella'si timpu şi passiv, adică nici un activ nu mai este 

| 
| 
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absolut. Căpitanul este activu către subalternii 
sei, passiv ânsă către Stat sau suveran. Bărbatul 
este activ către femee, passivu ânsă către Părinţii sau superiorii sei; Femeea este passivă către Băr- 
băt, activă ânsă către famillia sa şi către tâte ani- 
malele; şi de aqui un şiru infinit de trinităţi rela- tive în quare fiă que termin e un termin de mid- locu que are ua superior şi un inferior, sau un anterior şi un posterior. Fia-que tată are pe tatăl şi pe filii sei ; fiă que azi îşi are al şeu ieri şi al seu mâine ; fiă que maestru îşi are pe maestru şi 
pe discepolii sei ; ori-que puntu este un centru cu 
radele salile, şi fiă-que punt compus este un cercu; 
şi lă quare cercu este egal unui triunghiusau unei frinităţi. Pîn5 guând. dar fiă quare termin stă la 
locul seu, la postul seu în quât să se conserve equi- 
librul între Activ şi Passiv, pînd attunci existe 
aqueea que se exprimă prin : « 6ecă tote bune 
forte » adică Binele, harmonia. 

Aramu vorbit de equilibru, şi cată ă ne mai intinde puţin : Binele sau harmonia nu există de quât în eguilibru între Activ şi Passiv, adică unul să nu aibă pondere sau greutate mai mult de quât 
altul, quăci fiă guare este cum ammu dis activa 
şi passiv în aquellași timpu, quăci unul este in- 
complect fară altul, quăci unul perfectionă între- 
gesce pe quel al altu. Barbătul ă activu, şi daqua 
îşi arrâgă exclusivamente pentru sine dreptul 
que este iarăşi activu, și femeii că passivă îi îm- 
pune datoria, iar ca passivă către dreptu, equilibrul 
se rumpe, despotismul & de o parte şi sclavia de alta; unui devine persână şi altul lucru. — Quel que vorbesce fiind activu şi quel que ascultă fiind passivu, de nu vor fi egali, de nu vor ave aquel- leaşi drepturi şi datorii, de nu vor sei şi unul să vorbească şi altul să asculte; şi daqua quellui que 
ascultă i se ia dreptul de ă vorbi și ellu şi dă fi şi 
ellu in rendul seu activu, harmoniă nu &, dreptate 
nu €, bine nu 3. Daqua soldatul que se suppune & condamnat ă fi tot d'auna passiv și ă nu ave spe- 
vanță d'ă deveni şi cllu o dată activ sau căpitan, dreptate nu &, bine nu ă, ete. Si iarăşi daqua quel 
que ascultă, sau că elevu, sau că membru unei adunări, vă voi şi ellu ă vorbi în aquella'și timpu cu que] que vorbesce, que ar fi de o sed]ă unde toţi elevii ar” vorbi de o dată eu maestru? que ar fi de o adunare unde toți membri ar vorbi în aquella'şi timpu ? Aşă Binele harmonia stă quând 
fiă quare ierminu al trinitălii se află la locul seu 
respectiv cu drepturile şi datoriile salle 

Aqueast'a se vede în primul şi activul capitol al Creatiei unde tâte suni la locul lor, şi « bune forte; » agueasta iar se vede la al doilea capitol şi passiv, unde tâte iar se află la locul lor şi « bune 
forte; » Que se întâmplă ânsă în al treilea capitol? Quel mai de jos şi mai passiv din animale, quel mai nepropriu de ă attrage sympathia, tivritorul Serpe se strecdră și 
ducce după sine pe Femce; din passivul pasivilor devine activu, și Femeea, că sedusă, devine passivă de unde eră activă, către tote animalele ; apoi fiind passivă către Bărbat seduce. şi amagăsce pe Bărbăt 
şi devine activă, şi Bărbatul pasivu. Aqui termenii îşi schimbă locul. Tristă casătorie & aqueea unde Femeea & activă şi Barbatul passivu; stârpă sc6lă aqueea unde elevii vorbescu şi maestru tace ; mise- rabile oştire aqucea unde soldații commandă şi ca- capitanii se suppun. Eccă reul în schimbarea. ter- minilor, €ccă căderea în al treilea capitol unde se vede o irinitate, formată din representantul tutulor 
Bărbaţilor sau Activilor An4mM, din representanta 
tutulor femeilor sau passivilor Eva, şi din tot que 

  

veesc spre ă seducce sau a . 

& mai jos şi mai repulsiv din 1dte animale, SERPELE. 
Eccă înfină doctrina trinitara a lui Moys€ învede- 
rată şi mai clară. Trei termeni primitivi ai primei 
trinităţi active, trei termeni iară ai adoilea trini- tăti passive; Numărul şâse, dille şese; apoi dioa, 
sau termenul şepte închierea gammei harmoniei 
— Tote bune. Primul capitol activ, al doile capitol 
Passivu, al treile capitol în quare termenii trinita-- 
ţii îşi schimbă locui, căderea, desharmonia, reul, 
eşirea din starea normale a Omenirii, a universu- 
lui întregu, că Resultat. 

Adică din Activu şi Passivu, fiă-quare la locul seu, cu drepturile şi datoriile salle cum să forme 
equilibrul, ese un bun Eflect sau resultat bun.—Din 
Activu şi Passivu, que eşu din locurile sau postu- rile lor şi rumpu equilibrul, ese un Effect sau un 
Resuliat reu. 

De ar' stă aqui lucrurile după cum ar' stă quel 
que are un bine o avere şi perdându-o remârie nu- 
mai scăpătat şi curat; ânsă alia este ă fi neavut, şi 
ă nu fi dator nimului nimicu, şi alta de ă începe ă 
contraciă debite şi dela nulla â începe în nemăr- 
ginit ă dice : minus una, minus doă ect. Nu stette 
Omul numai la, cădere, în faca Binelui perdut, ci 
începură debitele, falimentul moral, ast fel cum se 
vă vede în capitolele următâre. Dela, cădere sau 
scăpătare, începu pervertirea Omului, debitele fa= 
limentul universal, din reu în mai reu. 

CAPU 1V. 

1, Vers, «Si născă pe Cain, și disse : Dosse- dutam omu prin Dumnedeu.» Numele Cain în- semneadă possessor acquistător, proprietar. Moysă eră dintrun popol exciusivamente păstor şi prin urmare nomad, que aveă în horrre popolii que se stabiliă prin commune şi cetăți, şi occupă pămân- turi prin agricultură că proprietari. Cain sau pos- sessor inspiră horrâre că lacom, cupidu, străin la, ori-que sentiment de ospitalitate şi de omenire, que nu lucreadă nu triăiesce de quât pentru sine. In adevăr qus lăcomia sau cupiditatea de î grammădi şi ă strînge la averi 8 un Ppăcăt- tulpină, din quare 
că nisce ramure nascu atâtea păcate, că invidia, assuprirea, răpirea şi &nsuşi ommorul. Agueastă 
gradaţiă de păcate se vede în capitotul aquesta. Cain strînge, possede, apoi invidiă pe Ensuşi fratele 
seu, apoi îl uccide; apoi facee quâte a mai făcut dela dânsul pînă astădi în urmatorii sei, In adăver dicem quă cupiditătea & mamă a multor nelegiuiri ; ânsă nu se cuvine ă o attribui exclusivavente numai qucllor stabiliţi în commune şi cetăți, și ă luă Starea pastorale că typu al viciei umane : cupidi- fatea şi invidia, nascu aguelleşi păcate in ori que 
stare sau conditiă a 6menilor, între stabiliţi că şi 
între nomadi, între avuţi că şi între scăpătaţi. Quâţi 
au vrut ă demonstră quă Cain însomneadă, exclusi- 
vamente proprietar, nu învedereadă de quât:o 
systemă a lor; — proprietatea nu & în sine un reu, quăci şi păstorul îsi are proprietaţile sale în vite şi altele; Cain putea fi păstor în locu de ă fi agricultor, şi daqua eră cupidu, rapace, invidios, tât la aquelleaşi crime ajungea, Cain & 0 figură că şi Abe] de unde se desparte omenirea în doă mari vamure, în buni şi răi. Si s'a numit Cain, nu pen- tru quă possedeă pământ, ci pentru lăcomia de ă, possede şi queca que nu eră a lui. Cain însemne- dă mai mult qucca que dicu Grecii spheterist în- - Suşitor, usurpator, cupid, avar, sgîreit; şi în a devăr ă se sgirci este ă stringe cu nesaţiu, ă pos- sede cu ori-que prețu. 

2 vers. « Si deveni Abel păstor de oi, iar Cain   eră laborator de pământ. » — Moyst că un conna- 
2
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tionnal a] unui popol păstor, vrând ă facce pe fra- 
tuccidul Cain şi mai delestabil, se exprimă astfel că 
şi quând ar” dicce « Abel eră d' ai nostri, și Cain 
tot que usriţi voi mai mult.» —Abel sau Hebel în- 
semneadă viaţă existință vagă a popolilor nomadi. 
Dela vagu şi van însemneadă şi vanitate. David se 
exprimă, în psalmul 143, verset 5. « Adam se ass€- 
mână cu Abel.»—Adam însemnând omu sau omâ- 
nirea, şi Abel vanitate, viaţii vagă, versetul aques- 
ta se traduce. « Omul vanităţii se assemănă, dillele 
lui că umbra, trecu. » 

5 vers. « Intristă aqueast'a pe Cain, şi înnegu- 
rO fac'a lui » înneguro, în textul hellenicu al quel- 
lor Septe deci se arată prin owvenece s& mpootnw 
aro, — Ad litterăm aqueasta expressid nu 
s av fi înțelles în românesce de ammu fi dis: şi 
concădi cu face sa, sau îi cad faca. Aqui însem- 
nedă quă s'a cruntat, posomorit, quă i s'a înnegu- 
rat faca. Este o expressii română que are analo- 
giă cu quea grâcă, ânsă devine fârte hurlescă la 
un siyl serios şi hiblicu : adică: s s'a lasat nasul 
în jos; i sa lungit fața d un cotu. Live una şi 
alta se pote allege, că expressio mai cuvisă, i s'a 
lassat fag'a în jos; ânsă după părerea ndstră n'are 
energia, quellei hellenice de nu se vă traduce prin 
cruntat, înnegurat. 

7 vens. Oyx 2âv â00c mpocevivane dpdâc 8. uă 
dice uaprec; foyxucov: mpăcă că în ănostpogh 
aro, xai GV dptare aurod. Aqucst verset tradu- 
cătorii vechi ai Bibliei nu ni ”] dau de quât cum 
urmedă : « Au nu, de vei adducee drept, iar nu 
vei despărti drept, ai păcătuit? taci : la tine 
întârcerea lui şi tu îl vei stăpâni pe aquclla. » 

Agqueasta traductiă nu se înteliege de nici un ci- 
titor, pentru quă n'a înteles” o, cum se vede, nici 
nsuşi traducătorul ; şi a avut cuvânt d'a n'o întel- 
lege, qusci constructia hellenică şi 6nsuşi quea he- 
braică este forte mysteri6să qua să nu dicem in- 
spirală quare & una cu nerevisată sau neiîngrigită, 
Quinc este aqucl a5roă sau pe aquelia cum se ex- 
primă traducătorul român ? Aqucastă, întrebare 'şi 
au lacut'o mulți bărbaţi, de quând appără Biblia 
în lume. Părinţii Bisericei mărturisescu quă nu 
potu pricepe versetul aquesta ; Sântul Augustin 
dice : « Obscuritatea, aquestor vorbe a produs o 
multitudine de înterpelaţii, quăci nu se vede lă- 
murit, pentru que sa dis aquesta lui Cain» (Ceta- 
tea lui Dumnedeu, xv, 7), 

Caus'a neîntellegerii vine din verbul îiuapres 
quă nefiind pus sau în infinitiv, paprâvery sau 
analysat, ovveztdecec ză &uăpenua '] au lasat qua în 
hebraesce. îxerec ai pecatuit în locu de ai com- 
mis pecatul. În limbele primitive, fiind quam 
prunce, pronumele relative se reducu şi la verbi, 
Aquel oir0y sau aquell'a, este verbul fuagrec să 
âmaprăiaw mă &u&penua, Pentru aqueea Dumnedeu 
urmedă : îcvxao0v, Allinăte, stempăra ți furia, (iar 
nu taci) mpâe GE îi GNo6TpopĂ 4WT0I (roi âpagvăverv) 
quăci spre tine 3 ţinta lui (a păcatului), adică se 
ține după tine, - a 

Că şi quând iar dice Dumnedeu : vino “ţi în sim- 
țiri, vedi să nu mai comniţi şi altu păcat, qudci 
vite "1, se ține după line, xai ov dpteic aunvă (rod 
âpaprăvev) şi tu cată sa “1 domini pe dânsul, 
(pe păcat). Pentru ăp&ere quă se traduce în « cată 
să] domini » şi nu în îl vei domină, fia-quine 
scie quă în assemenea împregiurări timpul fiitor 
este imperativ. o 

Se mai pote ințellege aquest passagiu şi în ehi- 
pul următor : reducând pe arcu că genctiv al lui 
ardc la Abel iar nu lui aură (70 Guaprăverw); 
şi exprimânduse : « Alliuă-te, quă ellu Abel caută   

la îine, în ochii tei ; unde se duce Nenea se duce 
şi ellu ; către tine & apostroph'a lui (a lui Abel) 
şi tu vei fi mai marele lui. » Anse pe de o parte, 
numele Abel & pr6 de parte în sus cu quâte-vă 
linii, și reductia lui «uzo5 este fârte forțată, şi pe 
de alt'a, de şi înţelesul & plin de tinereţe şi înblân- 
ditor, nu ni se pare ânsă atât de providenţial sau 
prevădetăr că quel que detterăm mai sus. 

Detterăm mai multe păreri. Părerea ânsă que 
se pare mai justă este aqueea que nu vă află nici 
un defect autorului în aquest verset. De multe ori 
aqueea que constituă qualitătile şi sublimitatea, 
unui bărbat mare, înaintea vulgului se par” nisce 
defecte. Nimicu nu ni se pare mai poeticu, mai 
sublim şi mai iafioros de quât aqueastă tacere a 
sujetului. Cain & amenințat de un speciru que 
n-are nume, și nici nu puteă av vre un nume 
pină attunci, De nimicu nu se înfiâra lumea, în- 
i” o terrâre religidsă, că de amenințare unui 
desastru vecin que n'are nume : vine! wine! feri- 
cive! şi nimeni nu scie que vine, 

Spre ă facee şi mai claru versetul aquesta, cati 
ă explică şi vorbele que precedu : « Au dâră da- 
qua cu dreptate adduci şi nu cu dreptate împarti 
(sau desparti) n'ai commis păcatul ? » Aqui & vor- 
b'a quă Abel adducea la altar din primogenitele 
salle şi din gressimile lor, adică din qucea que 
aveă mai bun; adică nu numai offeriă, dar faceă şi 
quea mai bună parte la altar. Cain offeriă, în ade- 
ver, ânsă nu cu dreptate împărțiă, quăci nu addu- 
ceă din que aveă mai bun, şi prin urmare prin 
cupiditate sau avaritiă păcătuiă. — Mai este şi alt 
întelles que vor să dea unii. In ritul primitiv, nu 
eră în ordin un sacrificiu daqua victima oferită 
nu eră tăiată sau împărțită sau despărțită în bu- 
căţi după. o prescriptiă ore-quare. În antichitate 
riturile că şi în dioa de astădi îşi aveă regulele 
lor, şi victima cătă să fiă despărtită în bucăţi du- 
pă rândul querut, lucru, cum se vede, que Cain 
nu făceă: în dreptate adduceă, iar nu în dreptate 
împărţiă sau despărţiă. Noi ammu preferit ă tra- 
ducce verbul âfhac în împarti iar nu desparti 
qua să se pota, luă în amândot sensurile,, adică şi 
al cupidităţii şi al nedisciplinei. Vedi despre aquest 
rit şi despărțirea victimelor şi la capu XY. 

13 vers. «Mai mare este caus'a mea (eulp'a păca- 
tul) în textul hellenicu este aiziz questiune, cau- 
să de unde şi accusatiă, La începutul societăților, 
nu eră legi, nu eră judicată ; dreptatea se făceeă 
prin resbunare din parte guellui ântâiu venit que 
nu putea sufieri o nedreptate sau delit Gre-quare. 
Dreptatea şi nedreptatea nu eră scrisă ; si pin ă 
fi qualificată de nelegiuire (quăci nu eră lege) se 
qualifică de (causa). sau durere, remuscare, 

14 vers. « De me depărtedi astădi dela fac'a pă- 
mântului » Se cuveniă ă se adaogi şi aquesta, adică pământului aquesta unde locuescu ; aqui vă în- semneadă nu terra întrâgă, ci ţ&rră, coprins. Qusci 
Cain fu depărtat de acolo şi se dusse în altă parte 
tot aqui pe globul pământeseu. 

« Si vă îi qua tot quel que me vă află si mă 
ommgre. » Aqui se vede durerea, remuşcearea, şi singur află cu calle qua judele lui, executorul lui, 
să fiă quel ântâiu venit. 

15 vers, « Iar Domnul Dumnedeu disse lui : nu 
aşă,; ci ori-quare vă uccide pe (iain şepte resbunări 
vă împlini » Enră Exâoiucva magadvaci. Nu sciu de 
que mulţi, între quari şi vechii nostri traducători, 
ivadusseră aquest verset prin : a de septe ori se 
vă pedepsi quel que vă ommont pe Cain » în locu 
de şâpte resbunări vă împlini sau vă desface. apadyw vă să dică desfacu o datorie, Si aqui nu
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ă sensul de ă nu se pedepsi criminalul, ci dincon- 
tra quă se cuvine ă fi pedepsit mai mult de quăt 
ori-quare ; nu numai că ucciguto» de frate, și ci 
că un patriarehu, primul născut al lui Adam, Cain 
d ofigură, un representant, un capu al unei jumă- 
tăți din ommenire. Quând un omu de rând com- 
mite o crimă, îşi ia pedepsa cuvenită şi îl uită 
lumea; quând ânsă opersnă mare, que se cuvine ă 
fi de exemplu, un patriarehu, un leginitor, unjude 
commite aqueeaşi. crimă, attunci opinia publică 
se desdâmnă, se se6lă tâta în contra lui, şi pe- 
deps'a este din gură în gură şi din generatiă într” 
alta, pedeps'a € în nemărginit ; attunci Dumne- 
deu sau Ratia divină dice: Nu aşa (băeto); nu & 
de a juns o mosie, ci tot quel que vă uccide pe 
Cain ş&pte resbunări vă desiacee sau ră împlini — 
că şi quând ar” diece numai cu o viață saucuo 
m6rte nu te poţi spălă. Numerul şâpte în he- 
braesce însemneadă că în fracosesce vingt, că în 
românesce sute şi mii; şi Cain € pedepsit pînă în 
dioa de astădi ; qu5 Dumnedeu a pus semnu assu- 
pro lui ; este quel înferrat, qua să dicem aşă, cu 
&nsasi mâna lui Dumnedeu. 

16 vers. « Eşi Cain dela faca lui Dumnedeu şi 
locui în țerr'a Naid spre resăritul Edenului. » 
xaztvayat "Eăcv, În fac'a sau în contra Edenului. Ne 
ammu permis ă o traducce spre resăritul Edenu- 
lui, ântâiu qudci așă şi în adevăr vine situaţia ; şi 
adoilea qui eşind dela fac'a lui Dumnedeu, a căta- 
tat ă se ducce acolo unde după expressia commună 
nu eră dreptate, nu eră Dumnedeu, înpărţile Indii- 
lor unde pe quând scriă Moysă domniă theocratia 
quea mai monstrudsă, legile lui Mani (vegi trac- 
tatul de historia universale). 

41 vers. « Si se pusse ă edifică, cetete. » Aqui 
Moysă se dă pe facă arătând qui fondatorii de ce- 
tăţi, de turnuri, de forterețe,'de temnite, împui- 
tori de legi appăsştore şi contra naturei, etc., ete. 
Sunt nisce Caini, sau descindenţi ai aquestuia. 
Aqueast'a vine tot din predilectia que aveă către 
popolii păstori, şi din urr'a quea drâptă que aveă 
assupra Pharaonilor. Si apoi, pe aquei timpi, ceta- 
țile mavcă nimicu de attrăgător: nedreptatea, vio- 
larea, sclavia, şi însusi mortea de fame nu se ve- 
deă de quât în cetăţi. In sinul naturei lumea eră 
mai fericită, de se puteă refugia, — In aquest ver- 
sct se vorbesco assemenea de femeea lui Cain 
ânsă quine a fost? Biblia nu se pronunță în 
aqueasta şi lassă, ă se înțellege. Tradițiile orien- 
tali dicu quă a fost suror gemine a lui Cain, ară- 
tând qud liva nusceă tot gemeni, filiu şi filiă spre 
ă ave fiă-quare soţie. Adaogu âncă aqueste tra- 
diţii spuind şi numele femeii lui “Cain 2 După 
unele, aqucasta se chiemă Azrun, după attele 
(quelle arabe) se chiemă Aclima sau Acliwmia, 

18 vers. « Si Maiel născă pe Mathusalac. » 
Textul quellor Sâpte deci dice Mathusala. Cuteda- 
rom ă dicce Mathusalac, luându-ne după nisce 
ediţii antice, tot a quellor sâpte deci, qua să nu se 
confunde aquest descindent al lui Cain cu b&trâ- 
nul Mathusala, descindentul lui Enos. In hebraesce 
pe unul îl numesce Metuşael, şi pe quel din urmă 
(pe betrânul) Metuşelah. ” 

24 vers. « Psaltiriul, » Aquest instrument, du- 
pă cum prin tradiţii se vede în mâinile lui David 
se assemenă mult cu harpa. — Kithara, nu-& 
aquea que se numesce astădi cu numele aquestă, 
quare pentru sonul ei fii consacrată mai mult Ve- 
nerii şi amorului, Kythara modernă sau grâcă ca- 
lă a se serie cu y, dela numele de Kubign. 

22 vers. « Iar Sellă născă pe 'Thobel, » Ammu 
pus în parenthese Thobel- Cain ; pentru quă & mai 

  

  

cunoscut sul aquest nume că inventător al lueră- 
rii metallelor, 

23 vers. « Qud bărbat am uccis în împungerea 
(dată) mie, şi june în vulnul (făcut mie). » Aquest 
passagiu este torte obscur, atât pentru quă, după 
cum dicu unii, textul ar” semănă trunchiat şi lip- 
sesce quevă or în aintea, vexsetului, or în urmă, 
quât şi pentru qui expressia sau constructia este 
quam defectudsă. Eccă textul hellenicu al quellor 
Septedeci ăvâpa ănexrewva ele rpadua îpoi xal 
veavioxov sic buna Zuoi. Aqui se vobesce de 

ommorul unui necunoscut, quare lassă ă se în- 
tellege quă ar fi Cain. Apoi Thobel-Cain filiul lui 
Lamech inventasse lucrarea ferrului şi aramei şi 
prin urmure făcusse instrumente între altele şi 
uccidătre. Pare se qud tatăl seu a vrut spre cer- 
care ă se servi cu dânsele, şi avă aqueastă împre- 
giurare fatale, de spre quare semăna ă se repenti 
şi ă se desculpă înaintea familliei salle. Quei que 
traducu după texturile hebraice, unii se exprimă 
ast fel : « Am uccis un 6m, şi de aqui plag'a mea; 
am uceis un june şi de aqui vinețeal'a mea,» 

Altii: 
« Ueride-voiu un om, fiind eu vulnerat; şi ân- 

suşi un june fiind eu lovit.» i 
Ansă aqueste traductii nu se arată a fi fedeli 

textului hebraicu quăci una are verbul uceidere în 
trecut am uccis; şi alt'a în fiitor uceide-voiu. Si pe 
de alta parte se depărteadă multu nu numai de 
versiunea quellor Săpte deci cum se vede mai sus, 
ci şi de Vulgata que se exprimă cum urmegă, 

Occidi virum in vulmus meum, et adolescentulum 
în livo?em meam. 

Aqueastă versiune se appropiă de quea helle- 
nică; ânsă meum în locu de mihi facee sensul şi 
mai obscur : « am uceis bărbat în vulnul meu 
Sau în ran'a. mea.» 

Mai vin traducători que nu se ţinu de nici un 
textu şi traducu liber, făcându'şi phrasile după 
limb'a lor, că D. Sacy; que se exprimă : «am uccis 
an omu vulnerându '], am ominorit un june cu o 
lovitură que “i am dat. 

Cităm şi pe vechii traducători români : 
« Bărbat am ommorit spre rană mie, şi tâner spre 

vînătaie mie,» 
Aqueastă traduetiă este din vorbă în vorbă, du- 

pă cum fiă quine vede, că şi a nostră după ver- 
Siunea quellor Septe deci. Noi numai traduem pe 
cic cu în, şi quei vechi cu spre; noi mai adăogim 
spre întelles parenthesile data şi facuz. 

Que se conchide din tote aquestea? Fiind quă se 
presuppune quă uccisul este Cain, şi quă aquesta 
aveă semnu dela Dumnedeu spre ă nu fi uccis; 
ci să fiă lăssat ă se pedepsi îndelungu, Lamelech 
se disculpă şi după un înţelles spre rana mie se 
întellege ; "i am uccis dar me bate cugetul; mi 
a remas o rană, | âm uccis spre ă nu pute a mai 
fi în pace; ânst vinâtaiea sau vinaţtla que caută 
sau que însemnâdă ă fi tradusă cu spre? Aşă cre= 
durăm qud în tole limbele primitive verhii sunt 
adesea exprimați prin substantivi verbiali, şi vice 
versa substantivii prin verbi ; şi aşă sis zgatua îpoi 
însemneadă, în împungerea sau vulnerarea. făcută 
mie ; qudci zexăua de n'ar fi fost în locu de verbu, 
îuoi (mie) s'ar fi fost pus sau în îp.o0% sau în pov 
(mea) precum este expressia latină meu Aş dar 
Lamech se disculpă icând : "1 am uceis qua să me 

.appăru, “| am uceis în timpul sau pe quând ellu 
me attacă, eccă şi împungerea, 6ccă si vulnul fă- 
cut mie sunt probe qus nu sunt eulpabil. 

Quelle alte versiuni, afară de Septaginta şi de 
Vulgata n'au nici un sens, după părerea nâstră,
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24 vers, « Quă de şepte ori se resbună despre Cain, iar despe Lamech de şâpte deci de ori quâte ş6pte. » Adică daqua, Cain este culpabil în multu, 

Lamech este în nemărginit : unul a, uecis pe frate 
seu ; altul pe străbunu seu. — Aqui Lamech îsi 
arată repentirea ; şi Moysă arată iradiţiile antice. 

26 vers. « Aquesta (Enos) speră (începi) ă in- 
vocă numele Domnului. » — Ammu adaos şi vor- b'a începă, în parenthese luându-ne şi după alte versiuni, spre ă lumină ţextul mai bine. Vorb'a speră după Septaginta este mult mai inspirată că şi quând ar” dicce aspiră, aveă applecare sau vocatiă spre ă deveni preot; ânsă dela prim'a vedere nu & așă întellesă că începi, que nu are nici o qualitate alta de quât quă & mai commună. A invocă nu. mele Domnului nu însemnedă simplu a "1 rugă sau a 'l chiemă, quăci agquesta a făcut'o şi quei di- naintea lui, Adam, Abel, şi ânsusi Cain în sacri- ficiurile lor, şi apoi Seth tatăl lui Enos. Se vede quă pînă aqui Dumnegeu eră invocat sau chiemat prin numele de Eloim. Dela Enos se pare quă în- cepi ă se căută alt nume mai augustu, şi sau află eilu, sau speră or aspiră ă află numele Domnului quare fu apoi Jehovalh. In tâte, Septaginta ne pune mai bine pe calie, prin expressiile salle ă afă ade- veratul întelles şi scopu al Bibliei. Exprimânduse şi aqui prin iămtoc (speră), ne dă o lumină mai mult de quât quelle alte quc se exprimă prin începi. 
Observăm la capătul aquestui capitol quă ellu este primul capitol dela quare începe viaţa per. vertiiă a omenirii. Dela ereatiă tote sunt positive, la cădere ajungu la nula. De aqui înainte înce- pu negativele, adică debitele Omului, falimentul moral. Cu capul al patralea începe primul capitol de pervezsitate, de qucca que se dice Reu. Cain & avar, individios, infine fratuccidu ; întemeiadă ce- tăți ; cetăţile se armă cu turnuri, cu temnite, cu legi după dreptul iniguitălii. Descindinţii lui Cain, unii începu ă lucră ferrul şi arama, ă fabrică, ar- me uecigatore, de unde începu firesce lupte, res- belle, sclavia ; alţii inventă instrumente servitâre corrupției, sfemeierii, destătării că quelle musieali - după părerea moralistilor mulţi din timpii lui Moysă. In capitolul aquest'a nu' se vedu de quât cupiditate, individiă, fratuceidere, iniquitate, Om- morul, desfrânarea, corruptia. Tot capitolul & un capitol Activ în quelle reile, în perversitate, pro- gressând în negativ dela nulla în jos, 

CAPU V, 

4 vers. «..... In dioa în quare ered Dumnedeu 
pe Adam; — după imaginea sa 1 a creat; mase 
cule şi femine i a creat pe dânşii. » Que mai în vederat quă & o mare stărnire la Moysă să întru- ducă aquestă salutariă doctrină ; quă şi aqui re- petă : « după imagina sa '] a creat.» Că şi quând ar” dicce : luaţi ă minte, băgaţi în capu, nu vă mai lăsați ă fi tractaţi că vite, şi mai vîrtos nu vă de- gradaţi voi ânşive mai jos și de quât vitele. 

3 vers, « lar Adam trăi doă sute şi trei deci de anni, şi născii după assemănarea sa şi după ima- ginea sa, şi îi dette numele de Seth.» — Vulgata dice 130 de anni, iar nu 230 ; şi texturile hebraice assemenea, dicu 130 anni. Aqueastă, differință de 100 de anni se vede în Septaginta Ja quâte dece paâiriarchi. Aquesti anni ai Patriarchilo» se ex- plică mai întins în tractatul de historia universale que dăm ; acolo se convinge (uinevă, quă după tradiţiile antice alle popolilor Asiei, şi după cal- 

  

    

culul lui Moysă versiunea quellor Septe deci este mai exactă şi mai veră. Ne mărginim aqui numai ă dicce, quă expressia « născă după assem&narea şi imaginea sa » este spre ă sustine doctrina, sa nu numai în persân'a lui Adam, ci şi la descen- denții aquestuia după axiom'a, matheinatică quelle la al treilea egali sau assemeni si între sine sunt egali sau assemeni. Adam & după imaginea lui Dumnedeu, Seth după imaginea lui Adam, Enos după imaginea lui Seth ; aşă tară Seth, Enos, ete,, sunt după imaginea lui Dumnedeu. 
Mai este o observatiă: alte versiuni dicu : « Năs- că dup$ assămănare şi imaginea sa filiu, pe guare Îl numi Seth. » Septaginta nu adaoge filiu dequât dice simplu (născă), şi quea que a născut s'a nu- mit Seth. Aquestă părută ellipse, nu 2 o lipsă, ci o claritate ; quăci aqui nu vă să arate qud un sin- gur individ sau pruncu s'a numit Seth, ci famillia întrâgă şi ellu și socia lui; de aqui se învedereadă ideea quă aqueile dece patriarehate fură nu nisce singuri Gmeni que trăiă quâte opt şi noă sute de anni, ci numele unei familii que dură atâţia anni pînă se stingeă. Quând dice quine-vă quă Bassa- rab a trăit atâţia seculi, nu inteilege quă o singură persână a trăit atât, ci aquea famillie. Septantgin- ia în tote & mai veră mai salutariă, şi mai pucin 8ymnosophistică sau superstiţiâsă. Quine studiă după dânsa află cu adevărat adevărul. O mică părută lipsă, dă o lume de idei. 

4 vers. Vulgata şi alte versiuni, în locu de 700 anni; dicu 800; suta de anni que scad la început o adaogu aqui şi prin urmare summ'a annilor vieței lui Adam vine tot la 930 anni. 

6 vers. In locu de 205 anni alte versiuni dicu 105, adică tot differință de 100 anni, — Aquelleaşi differințe si la questalti patriarehi. 
18 vers. — 162 anni; alte versiuni tot 162 anni. — Vers. 19. Anni 800, quelle latte versiuni asse- menea; versiunea samariteana 785 anni.— Vers 20. Total după tdte versiunile 962. După samari- teana 847. 

22 vers. Iar Enoch plăcă lui Dumnedeu... 200 de anni. » Vulgata se exprimă : « Ambl Enoch cu Dumnedeu... 300 de anni. Alte versiuni se expri- mă. Ambl6 Enoch, în callea lui Dumnedeu... âm- blă în tâm'a de Dumnedeu... 300 anni. — Peste tot (vers. 23) 365 de anni.—Cum se vede Enoch oc- cupânduse cu alle cerului, fu tatăl Astronomiei și altor sciințe ; și anni lui se exprimă prin gillele annului de 365, fără aquea fractiune que formă visectulşi differinț'a de quâte vă secunde que deite stylului nuou 12 dille înainte. Aqueast'a fractiune nu eră simțită de quei antici, (Vedi în historia universale despre Enock, şi despre răpirea lui.) 
Aqui adaogim numai observând qu5 Enoch, re- representă intelligența, geniul que inventă sciinte, se occupă cu cerul, că un patriareh extraordinar este al scptelea patriarch. Numărul septe se în. semneagă tot d'auna că un numer complect dintre quelle primare, numărul gammei, numărul har. moniei. 
Pare-se quă differința între Enoch, şi Thot sau Hermes, sau şi Atlas este aqueea que se află între Theodor şi Theodat şi Deodat, şi Bog-dan. 
Adunând annii ctătilor la quare fii quare pa- triareh născă pînă la Noe, avem după textul quel- lor S6pte deci, anni 2262; după Vulgata şi he- braice 1656, după Samaritean'a 1307 anni dela Adam pînă la diluviu, adică : 
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Adam născu pe Seth....... la annul 9230 
Seth născă,....... ci. — 205 
Enos născă...... aaa .. — 190 
Cainan născu....... a... — 110 
Maleleel născu... ........ . — 165 
Jared născu... — 162 
Fnoch născă.........., . — 165 
Mathusala născu,......... — 187 
Lamech născă......., ... — 188 
Noe eră la deluviu de anni.. 600 

2262 

VULGATA ŞI HEBBRAICA. 

Adam născ pe Selh...... la annul 130 
Seth năseu...... eee — 105 
Enos născ... cc. — 90 
Cainan născ... .. — 10 
Maleleel născu,.,........ — 65 
Tared născ. cc. — 162 
Enoch născ, , — 65 
Mathusala născ, ........ — 481 
Lamech născ. ,........ , — 182 
Noe eră la diluviu de anni.. 600 

1656 

Mai avem de observat la aquest capitol întreg 
qud dela un capăt la altul nu coprinde de quât 
genealogia descindentilor lui Seth, născut după 
imaginea şi assemenarea lui Adam, que fu creat 
după imaginea şi assentinarea lui Dumnedeu ; 
adică genealogia unei jumătăţi a omenirii în quare 
se coprindeă. 6menii quei buni quei drepți. Nici 
o activitate ânsă nu se vede în aquesti 6meni de 
quât în al şeptele patriarch Enoch, Toti se vedu 
înte” o inerţiă, într” o passivitate. In quelle d'ân- 
tGiu trei capilole se vede trinitatea veră cu fiă 
quare lerminu Ja locul sau la postul seu respee- 
Livu, şi tote sunt « bune fârte, » Quât ânsă îşi schim 
bă locul şi Passivul devine Activu, Resultutul este 
căderea, perderea binelui, scapătarea, nult'a. Cum 
ânsă dela nulla înjos începe o altă trinitate, 
agueasta, nu există în schimbarea locului termi- 
nilor ei, ci înte o întregă perversitate; aqui 
Reul devine activu, şi Binele passiv. Descindenţii 
lui Cain, uceigători, tilhari organisaţi în bande 
se slabilescu în cetăți şi domină cu dreptul quel- 
lai mai tare, cu dreptul bracelor armate şi împilă 
tot que este debil şi nu pote nu are cu que se ap- 
pără. Impiul, injustul & împilător, activu ; si pie- 
tosul, justul, victimă passivu. In aqueste doă capi- 
tole dela cădere înquă se vede o dualitate perversă ; 
în quare ânsă tot se distingu Roii la o parte și 
Bunii la alta, de şi unii activi şi alţii passivi, de 
şi unii împilători și alţii împilaţi. — Vommu vede 
ânsă que resultat vă eşi în capitolul următor 
quând aqueste dos stirpe de 6meni se vor ame- 
stecă unii cu alţii; îmbunatăţ -vor bunii pe quei 
rei, sau vor înr&utați qnei rei pe quei buni? Vai! 
în quelle spirituali şi morali nu se întâmplă că în 
quelle materiali; ap'a quând se amestică spre exem- 
plă cu hum'a, una perde pe jumătate din liqui- 
ditatea sa şi alta din asprimea sa: una devine 
mai compactă şi alta mai molle; stivpele quând se 
amestică sau se încrucişedă resultataț material din 
aguest amestecu este ameliorarea stirpei ; în spi- 
ritual ânsă şi moral nu este tot aşă : ci că şi quând 
s'ar amestecă quei pestifexați cu quei sănătosi : nu 
se însănătoşedă mblepsitul sau amalatul, ci sănt- 
tosul se pestiferă; veninul nu'şi perde puterea 
de appucă ă întră în rerunchii omului, ci omul 
perde viața de a băut veninul ; virus, că ori que 

  

  

alluat din quea mai mică particellă, fă quât un 
atomu, învenină, şi corrumpe tot sângele Omului. 
Posteritatea lui Cain amestecată cu posteritatea lui 
Seth, vă corrumpe tstă omenirea, şi o vă desfi- 
gură, nu va remăn€ pînă la unul quare să mai 
fiă după imaginea şi assemenarea lui Dumnedeu. 
Aqueast'a o arată Moysă în capitolul următor în 
capilolul al şesele, que se compune din dot trini- 
taţi, din quari una parversă. 

Eccă dar că o închiere pe scurt system'a lui. In 
principe este trinatar, adică începe dela unitatea 
compusă, quăci unitute simplă nu existi în na- 
tură. A fi quinevă unitar simplu, este una cu ă fi 
atheu, şi Moys& numai atheu nu eră; eră dară tri- 
nitaru qua să potă fi deistu. Unitatea lui sau prin- 
cipul de unde plecă este lriungiul cu quare se 
pote măsură spatiul sau universul; apoi că un ma- 
theinaticu que se occupă de numeri, că Pythagora 
şi alții, la dânsul nuncrii primari jâcă un mare 
rol. Fiă que arithmeticu scie que va să dică nu- 
meri primari adică 3, 5, 1, 9, 41, ete, şi aquestia 
suni numerii de predilectiă ai lui Moyst: în 3 
este trinitatea sau unitatea lui compusă; în capito- 
lul 5 allege ă pune genealogia posterităţii lui Seth ; 
1 formă gamma harmoniei; dagua termenii sau 
notele sunt la locul lor; în a şepte di se reposă, 
Dumnedeu după que exclamă : « 6ecă bune forle» 
în a şâptatea termin pune pe quel mai drept 
mai ingenios şi mai extraordinar din Patriarchi ; 
şi iar daqua termenii nu sunt la locul lor, nu- 
merul şâpte formă sau închieiă gamm'a desarmo- 
niei, catastropha. Apoi numerul 3 fiind un numere 
august, numerul 7 un numer solemnel şi harmo- 
uicu, 10 que se compune din aqueste dot numere 
este un număr complect que formă şirul Patriar- 
chilor dela Adam pînă la Noe ; şi că numer com- 
plect formă system'a decimale. Nu se arrestă ânsă 
aqui. Numărul 41 fiind iar un număr primar, 
precum 6 plus 1. formă o gammă, sau mai bine 7 
plus una formă o octavă; assemenea 11 plus una 
sau 12 formă o gammă complectă, sau 12 plus 1. 
formă o oetavă complectă. Quine cunâsce mu- 
sica sau legile harmoniei scie quă cu ş&pte so- 
nuri se pote exprimă expressiă musicale, se pote 
cântă ; nu pote ânst sui şi descinde că quel que 
possedă scara de 12 sonuri sau gamm'a întregă, 
De aqui dară eccă dodeced'a sau system'a dode- 
cimale : Annul cu doi spredece luni; Iacob cu doi 
spredece îilii. Quând are apoi ă formă populul pe 
quare are al numi popol alles al lui Dumnedeu, 
îl compune din 12 semenţii din gamnm'a întrâgă, 
Olympul egyptean şi grecu, vrând a'] distruge 
face dodecad'a ă discinde pe piimânt în ţerr'a pro- 
misă, în țerr'a Palestinei. Ans 42 nu este de quât 
3 îmmultit cu 4, sau patru trinităţi, que însumă 
numerul punturilor cardinali : Reseritul, Appusul, 
Miadă nopte şi Miadă di; adică universul îns 
tregu & symbolisat în aqueste patru trinităţi, 

CAPU VI. 

2 vers. « Qud vădend angelii lui, Dumnegeu 
pe filiele 6menilor quă eră frumâse, îşi luară lo- 
vuşi femei din t6te quâte îşi allesseră. » — Aquest 
capitol ammu dis qud este al treilea termin al tri- 
nităti perverse, este resultutul Reului activu am- 
mestecat cu Bunul passiv. Angelii hui Dumnedeu, 
que după alte versiuni se dicu filii cerului, si du- 
pă cum se vede mai la vaile în versetul 4 se dicu 
filii lui Dummnedeu, nu se pote luă după nici o 
doctrină sau credinţă ad litteram fară î se scan- 
dalisă mintea fiă-quăruia omu. Angelii sau filii 
lui Dumnedeu se potu luă, după un sens normal,
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Smenii quei buni, quei după imaginea şi assemă- narea lui Dumnedeu, posteritatea lui Seth ; iar după un sens peivers, după quare se divinisă sau se îndumnegeescu ei ânsuşi împilătorii sau tyrannii, aquestia singuri își arrâgă aquestă denumire. Aqui prin urmare nu se vede de quât, maritagiul, ame- Slecarea stirpelor. Bunii se amestecă eu quei rei. In imaterial după cum se vă vede vor avă avantage prin încrucișarea stirpelor, quăci devin giganti; în moral însă se Vor corrumpe şi perverti pîng la unul, 3 vers. « Si disse Dumnegeu să nu remâie spi- ritul meu în 6menii aquestia în eternu.» Multe ver- siuni, v$e să arate quă aquersta expressid însem- nedă : « Nam să mă mai Occupu de Gmenii aques- tia; sau mintea mea nu vă mai fi occupânduse de " dânşii. » Septaginta se exprimă ast fel cum să sa- tisfacă tâte părerile diverse ; pentru qud adaoge: « Quci ei carne sunt, » adică s'au mâterialisat cu totul, au devenit exclusivamente materialisti ; unde & materialismul exelusivu, acolo Spiritul nu numai este denegat, ei şi disprețat; equilibrul acolo & ruptu între ambele principe, şi rumperea equilibrului duna eu nedrepiatea, iniquitatea, cor- vuptia, într” un cuvânt, cu Reul şi cu Minciunea, -— Quând dară reul appucă de se face, şi se îm- muiţesce, se întinde în aquella'şi timpu, Raţia di- vină și nsuşi quea umană nu âflă nimicu mai de salutariu de' quât a'i scurtă durată, Que ar fi de lume quând un impiu, un despotu, ună Neron, un Caligula... ar' trăi cu secolii? quând un avar” ar trăi cu sutele de anni spre ă gramădi prin nele- giuiri, şi n'ar' veni în locui filiul lui spre ă risipi încai prin desfrânări, daqua nu prin faceri de bine? — « Să scurtă dar viața quellor corrupti » dice Domnul. « Dillele lor vor & de una sută dot deci de anni (quel multu). » Moysă arată aqul le- gile eterne alle lui Dumnegeu ânsă vorbin către dmeni şi mai vîrtos către 6meni din timpii sei, qua să fiă înţelles, se exprimă omenesce, dând lui Dumnegeu expresii şi passiuni umane. Dumne- deu nu stă că omul spre a scurtă viaț'a altuia, ci 'şi apus legile salle que sunt nemutabili, Binele, Ade- verul, Dreptalea există în eternu, pentru quă sunt queca que este. Reul de o dată cu appariția sa pârtă în sine germenele distructiei sale. Reul pere pen- tru quă este lips'a Binelui, adică pentrn quă este queea que nu există după ordinea naturale. Min- ciunea dispare, pentru quă & lips'a adevărului, pentru qud de sine este queea que nu există ; ne- dreptatea este condamnată ă fi distrusă nsuşi prin sine ; Corruptia pârtă în sine germeni destruetori acolo unde intră. Omul corrupt nu pâte dură sau trăi mult, ânsuşi pentru cuvântul qud s'a cor- ruptu, chiar şi de ar" fi fost conceput în starea normale, şi cu atât mai vîrtos de sia conceput în corruptiă şi corruplia a fost crescetârea: ui. — Una sută doă deci de anni dară quel mult dillele lui. » Si perirea Reului cu totul stă în excesul Reului. — Pesta, holera şi t6te rellele nu disparu quând sunt în stare endemică ; prin îmmulţirea mortalitiiţii începe ă scădt reul, 
4 Vers. « Iar Giganţii, eră pe pământ în dillele aquellea.» Intre toţi popolii antici eră forte ves- pândite tradiţiile şi credința despre Giganţii, Ti- tani, Typoni, ete,, şi pretutindeni eră consideraţi că nisce rebelli, apostaţi &nsuşi în contra, Divini- taţii, În Egyptu de unde eși Moysă cu popo- lul hebreu, Giganţii eră Ensuşi în dogmele reli- gidse. Primul rege sau Pharaon al Egyptului Osiris, după aquelle dogme, nu fu un rege, ci ân- suși Dumnedeu incarnat. Quei Septe deci de con- Spiratori, în capul quăror'a fu Typhon, şi quari îl 

  

  

uccisseră că pe un usurpator, cătară ă fi şi ei spi- ritualisati de partea sacerdotale, după que o dată apotheosă pe Osiris. Așă Pharaon representă ân- suși autoritatea divină, şi ori que conspirator sau protestator încontra abusurilor aquestei autorități eră considerat că primii conspiratori sau giganți că filiu al Gigantilor sau Demonilor. In Babylonia eră dejă de mult stabilite şi în mare credit doctrinele Magilor, cu principul Binelui în Oromuz cu ar- matele salle de spirituri bune, şi cu principul Reului în Ariman sau Satan cu armatele salle de spirituri relle. 
Moysă că unul din protestatorii şi conspiratorii în contra Pharaonismului nu puleă fi partisan aquellor - doctrine ; qudci firesce printi” ânsele s' ar fi condamnat pe sine și popolul seu de apo- stat, de filii ai Gigantilor ai Demonilor. Cre- dința ânsă despre existința unor assemenea fiinţe fabulose există, Moysă nu puteă distruge și des- ființă traditiile, şi dice : « lar Giganţii, eră pe pă- ment în dille aquellea, » (alle. corruptiei), în pre- dioa adică a diluviului, ia: nu din eternitate sau mai din ainte: că şi quând ar fi dis : înguât pen- tu giganți, nu'i denegu nici eu ; quă există în ade- Y&r în dillele aqueilea, ; ânsă ia să vedem que eră dumnelor, şi quari eră şi sunt adevărații giganti? Aquestia fură resultaiul amestecării omenilo» quellor huni cu quei rei; aquestia nu fură nici smei, nici spirituri, ci Gmeni rei, corrupți, şi €ccă cum : « După que intrară filii lui Dumnedeu la filiele Gmenilor, şi le făcură î nasce, aqueia eră gigantii aquellui secul, 6meni faimosi! » 

Ansă quine eră aquei filii ai lui Dumnedeu que intrară la filiele Gmenilor ?— După sensul norma] eră Gmenii quei justi quei buni quei necorrupţi, quei din posteritatea, lui Seth, după figurele bi- blice, Que se întâmplă ânsă guând quei sănetoşi intră la quei pestiferati ? După sensul normal nu se întelege aqui de quât amestecul slirpelor, şi prin urmare aquei gigantii nu eră de quât nisce curciture, nisce baslardi. 
Iar după sensul pervers, se scie quă quei d'ân- ifiu măciucari, săbietori lăncari, arcari şi secu- rari, quei d'ântâiu que începură ă se armă cu instrumente uccigătâre eşite din Iucrătoriele lui Thubal-Cain, sau alte lui Vulcan, după figurele mythologice, quei d'ântâiu ţilhari organisaţi, aqueia que singuri îşi arrogară drepturi, şi pentru quei.. lalţi nu lăssară de quât datorii, aqueia începură ă domină lumea, după que destronară intelli- gent'a astuţidsă, adică pe quei se numiă sacerdaţi, Aguestia din urmă quă să nu pârdă primele los drepturi şi privillege, cătară ă "i recunâste de domni şi ă deveni complicii lor ; începură dar a'i recu- nâsce de filii ai lui Dumnedeu de filii ai cerului, de angeli trimişi din ceru assupra pământului, Prim'a aristocrată la toți popolii anlici trecă de filiă a cerului. Aşă se vidu toți heroi Greciei Ereule, 'Theseu, Achile, ete., că flii de dei; asă Nestorii, Ulisii, ete., că Gmeni în relatiă cu divi- nitățile ; asă toti Pharaonii descendenţi în linie dreptă dela, Osiris que nu eră nici mai mult nici ma; pucin ci Dumncdeu impelițat. Auquesti desein- denţi ai lui Cain și pretinşi filii ai lui Dumnedeu eră în credi! pe attunci. Acum lumea numai crede în divinitatea lor, expresiile ânsă au remas în tot Orientele. Nu & un asiaticu, un Grecu și însuşi un Român quând vorbesce despre assemenea 6meni que se divinisă singuri şi prin ai lor, quăror să nu le dică în batjocură quă sunt căduți cu zimbilul, cu coşul sau quine mai scie cu que din ceru. Moysă cu O singură trăsură îi satyrisă, îi pălesce, dicând
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Pilii lui Dumnedeu, divinitățile vostre, o. idolatri, 
intrari la filiele 6menilor, şi din allianța aqueca 
€ccă-ve giganții vostri, 6meni faimoşi! lucru 
mare ! bastardii şi scremetele omenirii, corruptia 
universale din aquest amestecu. . 

Ca şi quând ar' diceeiar pe de altă parte: 
« Giganţi în adăver eră în dillele aquelle; ânsă 
aqueia nu &ră nici Titani, nici Typhoni, nici spi- 
rite relle sau necurate, nici demoni, ci curat o 
curcitură de 6mâni : 6ccă-ve demonii, cette 
apostatii : tileharii organisaţi, carneficii 0me- 
nirii apotheosaţi, sugetorii popolilor, toţi pharaonii 
ământului, şi toţi servitorii lor, şi toţi căpitanii 
or, şi tote armatele lor, şi tot que ese dintr” &nsii, 

şi lot que se attinge de dânsii. Demon, Typhon, 
Tilan, gigante, apostat este tot omul pervertit. Iar 
nu popolii que vor a se râintregi în drepturile lor 
de Omu. 

Iarăşi mai repetăm : Moys punne Binele şi îl 
recundsce în ordinea naturale a lucrurilor, după 
legile lui Dumnedeu ast fel cum le a. creat, şi ast 
fel cum la capătul fiă quăria dille sau periodu îşi 
arătă mulțumirea prin bune forte. Reul după doc- 
trinele lui nu există de quât în resturnarea. ordi- 
nei naturali în deslocareu sau scrintivea fiă quăruia 
objet dela locul seu ; Ellu reul nu '] pote acceptă 
că un principu real, şi positiv, ci că lips'a binelui 
că un termin negativ. Doctiinele babyloniene, egyp- 
tene acceptă recul de positivu că şi binele ; acceptă 
pe Satan cu. armatele salle că o ființă aşă de posi- 
tivă şi existente că şi Dumnedeu principul Binclui. 
După aqueste doctrine, daqua principul Reului 
există în realitate şi după ordinea naturale că şi 
principul Binelui, attunci cată ă adoptă doă prin- 
cipe que din eternitate fiind în luptă sunt prin 
urmare egali, şi unul şi altul suveran ; şi prin ur- 
mare au pute quineva servi, fară temere după al- 
legere, or unuia or altuia, Nu, Moysă nu pote da 
Divinitaţii nici un rival, şi daqua vorbesce de gi- 
gantţi de apostaţi, apostaţii nu sunt de quât ân- 
suși Omenii pervertiţi, împilători, sugători de po- 
polii, speculatorii cu suffletele 6menilor, cum şi 
toți theocapeli la un locu que 'ia recunoscut de 
filii ai cerului, 

Ne vă dicce ânse quineva : cu tote aquestea Biblia 
vorbesce de demoni de spirite necurate, ele. Aşă 
Biblia vorbesce ; âns& Biblia nu 8 scrisă. 10tă de 
Moysă; şi noi aqui de Moysă vorbim. Xliu nu re- 
cundsce assemenea fabule, assemenea fictiuni. 
După dânsul Reul & lips'a Binelui; nu & termin 
positiv. Spiritul după dânsul € un termin positiv. 
Şi a gicce quineva spirit reu, vă să dică spiritu que 
nu există. Spiritul de natura sa este bun; şi în- 
celeadă, de ă mai fi spirit că şi Dumnedeu în dată 
que vă fi reu. Biblia vorbesce în adever de demoni, 
ânsă de quând? Dela Solomon înquă; quăci 
aquestuia îi fu de mare necessitate ă întruducce 
aqueastă doctrină spre, a'şi stabili ereditatea thronu. 
lui : ba se încercă âncă ă întruducce şi idolatria şi 
queea que a început Solomon cu mare greutate, 
Judanii que s'au înturnat din servitudinea din 
Babyloniaaurespândit'o că o credinţă în tota ludeca. 
Quând apoi o credință, quât de rea să fiă, devine 
populară, attunci şi Ensuşi quel que nu o professă, 
se serve adessea de nevoie de termenii ei spre ă fi 
înțeles. Noi Ensine n'ammu credut şi nici nu vom 
crede nici o dată în fiinta demonilor, şi cu tote 
aquestea în momente de desdemnu, le pronunță 
numele; în momente de capriciuri poetice ammu fă- 
cut balade, ammu descris Căderea Demonilor, De= 
monii la noi există că şi Charon, că şi Cerber, că Şi 
Pluton, nisce ființe fictive și imaginare; nu ânsă 

  

  

qua să le impărtin şi credința. În aquestii timpi 
e sceplicism, de necredință generale, de un 

geru moral şi universal, avem nevoie a ne încăldi 
inim'a, ă ne adună ori quâtă credinţă de quare 
ammu fi capabili; şi noi unii, măriurisim qud ori 
quâtă, credință ammu pute adună că un iresaur 
în fundul inimii nostre n'o pulem consacră de quât 
numai lui Dumnedeu principul Binelui ; 10ţă în- 
tregă de ammu consacră-o Lui din preună cu 
ființa n6stră şi tot ahiă ammu fi demni de ă ne 
numi filii Lui; ne cum să mai şi împărțim aquea 
credință în dos, şi să credem qud există şi un 
Satan adversariu al Divinitaţii | Lasaţi în colo, 
Domnilor Theocapili ! Credeţi Dumnea-vâstrii quâţ 
veți voi quă există un Satan; lungitii cârnele şi 
cota quât veţi voi; şi lasati-ne pe noi cu Dumne- 
deul nostru aiot potent, atot bun, şi a tot present, 

5 vers, « Vădend ânsă Domnul Dumnedeu quă 
sau îmmulţit riutățile 6menilor...» Pînă aqui 
texturile hebraice, unde î vorb'a de Dumnedeu îl 
arată prin numele Eloim Puterile sau Domnul al 
Puterilor. Aqui în versetul aquesta şi în altele ur- 
mătâre îl arată prin telragrammaton sau numele 
Jehovah,. Septagiuta îl traduce prin Domnul Duim- 
negeu. Mulţi commentatori îşi dau atâtea, păreri des- 
pre aqueasta. Noi nu ne putem ţinne de quât de 
littera şi de spiritul vorbei. Jehovah însemmnedă quet 
que este, şi quel que este vă să dică Adevărul quăci 
numai qucca que este sau există este adevăr. Pint 
aqui a fost vorb'a de cretiă, şi de miscarea 6meni- 
rii înainte prin posteritatea lui Seth sau în apoi 
prin pervertirea. posteritaţii lui Cain. Prin urmare, 
find qus, după. cum ammu mai dis, la ori que 
creare la ori-que miscare este mai ânttiu de ne- 
cessitate puterea, de aqueea Dumnedeu sc arată 
prin numele Eloim, Domnul Puterilor. — Aqui 
este vorbă de relle, de v&utăţile Smenilor, şi reul 
fiind un termin negativ adică qucea. que nu pote 
există după ordinea naturale a, lucrurilor; aqui 
în dată appare Quel que în adevăe este. Aqui Je- 
hovah are ă cugelă, ă vorbi şi ă decide. 

6 vess. « Îşi addusse ă minte Dumnedeu quă 
a fost creat pe omu pe pământ, şi eugetă. » 

"Evedvui0n 6 bec &r. înotnoe sv dvbpwnuv îi 
Tie Vhs, xi Grevonba. 

Vulgata se exprimă prin : 
Peniluit cum gquod hominem fecisset în terra, et 

tacius dolore cordis intrinsecus. 
Quam ast fel se exprimă şi traducătorii. d'a 

dreptul din hebraosce ; 
« Se repenii (se căi) Jehovah quă a fost făceut pe 

omu pre păment şi fu allins de durerea inimii în 
sine. » 

Nici o expressiă nu 8 mai demnă de Moyst, şi 
mai appropiată de proprietaţile lui Dumuedeu că, 
expressia veisiunii quellor Septe deci. Toţi quei- 
lalti facu pe Dumnedeu după imaginea Omului 
dându'i repentire, durere de inimă şi apoi urgie, 
Aqui este vorb'a, despre Quel que este, despre Jeho- 
vah, de ă cugetă despre quelle relle sau despre 
resturnarea ordinii naturale a lucrurilor; Septa.. 
ginta dar se serve de. verhii 2vedup:40n si &uvonda 
adică îşi addusse ă minte șicugetd, - 

1 vers. « Disse dar Domnul Dumnedeu (Jehoval, 
qucl que este) stinge-voiu de pe fac'a pământu- 
lui, ete. — Aqui, cum şi în multe alte locuri pote 
quinevă aceusă pe Moysă quă dă lui Dumnedeu 
passiuni umane. Ansă ori-quât ar” voi quinevă ă 
se feri de assemenea expressii este cu neputinţă 
ă scăpă de dânsele quând se adressă vorbind către 
omeni din timpii lui Moyst. Eusuşi în dillele 
notre quând un scriitor roiesce qua doctrinele sau
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ideile salle să deviă populare cată ă vorbi pe întel.. lesul popolului. Fondul ânsă şi adevărul aquestei expressii este quă vorbind Quel gue este, arâtân- duse quel que există în adever, toi que nu există dispare şi se stinge, Ast fel quând appare lumin'a dispare întunerecul ; ast fel quând appare Adeve- rul dispare Minciunea, Aqui vorbesce şi decide Jehovâh şi tâtă reutatea cati î se stinge şi a dispare. 
3 vers, «lar Noe afl giatia în aintea Domnu- lui Dumnedeu... » Că şi quând ar dice tot que & bun just şi adeverat, devine mai vădut quând ap- pare lumin'a, tot que € bun şi adeverat, nu pole dispar6 quând appare Adevărul. Bunul în tot d'auna află gratia în aintea Quellui que este. Ansă cum numai Noe se află în i6tii lumea necorupt și perfect după cum se dicce în versetul urma= tor ?—Tot Omul se nasce cu schiteia divină cu suf. fletul seu dela Dumnedeu. Cvescerca, societatea îmypregiurările îl pervertu. Quând spiritul divin că nisce schintei qua să dicem așă este repartii în aqueaşi egalitate în îte individele sau înir'o nalid re-quare, attunei fiă quarc possede quât i se cu- vine spre a fi Omu în starea sa normale : iar da- qua prin pevvertirea, societații aquel spirit divin, aquelle schinteie respândite se retragu din fii quare sau sunt rempise de fiă-quare, attunei Omul quel drept cu inimi'a, de se mai află vre unul, din perteci devine şi mai perfect la speetacolul gene- ral; qucea que lipsesce la alții din devotament, se însareină ellu ă o implini ; queea que s'ar' cuveni a le facce cetățenii cu toţii, le face ellu singur; şi 

II. 

    

cu quât lucredă cu atâta se îmbărbată ; Schinteile respândite alle Puterii alle Luminei, que se retragu dela alţii, se radună şi se concentrii întrun singur individu. Fenomenul aquesta sa vedut în tot d'auna în societaţile corvupte : d'alla- turea cu viciurile quelle mari, se vedu individe de virtuţi exemplare, de devotament la ori que sacrificiu. Si la catastrophele que ameninţă socie - tatea, ei singuri veghiadă, ei vedu şi predicu de. sastrele queau se viiă; şi de nu sunţ ascultați, sau se lassă a beă cicut'a, sau se închidu intro arcă, Sre quare pînă treece catastroph'a. Ast fel de 6meni în quare se concentră schiteiele divine que singuri au mai mare valâre de Omu de quât miliâne de individe, fiind în adever după imaginea lui Dum- nedeu. Moysă ori unde află occasia favorhile se ne- voiesce a'i arătă sau a'i punne Ja numerul 8. In: versetul al optulea dice qu& Noe află gratiă în- aintea lui Jehovah că şi quând ar' dicce qud este de agqueeași natură cu Jehovah, Quine cundsce quel pucin alphabelul harmoniei, numirea şi natură notelor gaminei, scie quă nota a opta este de aqueeași natură cu quea d'ântiu. 
In al optulea verset află Noe gratiă înaintea, Quellui que este; pentru quă în adever Omul în quare se radună că într” un cămin tote schinteicle divine que s'ar cuveni ă însuffleti 0 societate în tregă, Omul aquell'a a. quărui inimă devine că un altar pe quare spiritul divin în flacără viadă, Omul aquella ă cu adeverat că o incarnatii a Divinitătii, sau a Adeverului. Si Adeverul înaintea Adeverului ailă gratiă recunoscenduse unul în altul, 

NOA'H, 

9 vers. « Aquesta sunt nascerile lui Noe. » Vorb'a Hasceri în hellenica se aratii prin Yevezets, ge- nesi. Am lasat'o tot după traductia vechie nasceri; ânsă avem convictia quă nu însemneagă aqui nici nasceri, nici genealogie, nici famillii, nici fire, ci « întemplări aventure » adică quăte i s'au întăm- plat lui Noe, după cum se vede mai la valte. Sunt în limbele primitive adessea că şi în quea română populară, quând narră quevă Gmenii din popol şi copii, şi tot repetă : și sa facut, şi afost, că şi quând ar” dicce sa întâmplat, aqucstă însemnare are şi Yeveser aqui, adică quelle que s'au întâm- plat jui Noe, quelle que i s'au făcut, 
14 Vers, «Fă'ţi dară o arcă (Kivotu)... » Si vor- b'a hebraică şi quea hellenică Kivolu însemneadă queea que în românesce însemneagă vorb'a « raclă arclă » que vine din latina area, « Din lemne pă- ivate. » Textul hellenicu dice t6dwv rezpayoveov. — Alte versiuni differă, quelle hebraice dicu de lemne de Jopher,-que tradus sau înțelles de unii prin cadros, a dat ideea de quadrat zergăyovov alţii din cadros au ficut cedru, adică lemne de cedru. Traduciia vechie româna mai adaoge un adjectiv, şi se exprinmă prin : « Lemne neputredătore cu patru muchi. » 
18 vess. « Stabili-voiu testamentul meu cu tine. » Multe versiuni dicu pactul meu, allianța mea ; traducţia vechii română dice : legătura “mea. Textul hellenicu dice mâv âadâxnv Hov Aqueastă vorbă mai adessea s'a tradus prin testament; ad litterram ânsă însemneadă qucea que se pune,     

sau se așscdă, un asstdământ între do părți. Vor- ba hebraică este justa aqueea que în latina se arată prin transactiă. Adică taiere sau despărtire pe din doă. Quăci în antichitate, precum şi la he- brei tote pactele, tâte legăturele, 16te tractatele, qua, să fiă ținute sau respectate eră însoțite de un sacrificiu; vietim'a, se tăiă pe din dog, şi părțile contractâre traceă printre despărțitura victimei que se puneă apoi pe altar. , 
Terminând aquest capitol, adducem â minte ci- titorului, quă fiind capitolul al şeselea, este al treilea în cepend dela cadere înquă sau dela nulla în jos ; şi quă aqui se închieiă o trinitate perversă unde Henl ia locu de activu, Binele de passivu şi Resultatul din amestentul aquestor doi termini este corrupția generale, reul general quare prin excesul lui se află în predioa deă peri. 
Vommu ved6 dară într'o assemenea gammă pervertită quare este terminul şepte. 

CAPU VII. 
Capitolul ş&pte, terminul al şepielea, deluviuj, moral şi material, o catastrophă universale, Aqui terminul şâpte nu 8 că în prima gammă de or- dinea naturale a lucrurilor, un termen de repaos, de harmonie între Omu şi animale, de beatitu- dine, de innocență ; ci un termen prin quare se închieă tote dissonanțele, tâtă deslocarea şi des- sordinea lucrurilor, tâtă desarmonia cu un cu- vânt. 
4 vers. « Quăci după şepte dille adduce-voiu eu
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ploie assupra pământului... » Moysă nu lassă a'i 
scăpă nici o occasiă, în quare, după system'a sa, 
să nu puiă înainte numerul sâpte, sau 3, sau 10, 
sau 42, după cum fiă-quare i se pare mai propriu 
Ja circonstanţă. 

6 vers. « Eră Noe attunti de anni şâse sute, și 
diluviul fu assupra pămentului. » — Prin urmare 
dela Adam pînă la Diluyiu se numeră după Sep- 
taginta 2262 de anni; după hebraica și Vulgata 
1656; iar după Samariten'a, 4307, (Vedi nota la 
capu V, vers. 32,) 

Numerii cu soţu că 2, 4, 6.,. la quei antici eră 
consideraţi că numeri fatali, şi mai virtos 6, 66, 
666... Moysă începe corruptia universale în ca- 
pitolul 6, începe diluviui în următorul capitol 
dela versetul 6, şi în annul 600 al vieței lui Noe. 

41 vers, «... A lunei a doa, în dioa doe deci şi 
s6ptea; in quelle Ialte versiuni, că hebraic'a şi 
Vulgata se dice în dioa a septe-spre-Qece. » = 
Aquest eveniment sc punne quă s'a întâmplat în 
timpul ploilor de tomnă, adică pe la capătul lui 
octombriu. Quei Septe deci începând annul dela 
septembriu, după religia lui Moys6, dicând luna 
a doa înţellegu octombriu, şi dicând dioa dot deci 
şi şcptea întellegu capătul Iyj, octombriu, Quelle 
lalte versiuni cu dioa a şeptea'spre dece întellegu 
midlocul aquestei luni. Si unii și alţii ânsă se ap- 
plecă către numerul tradiţional şâpte que jâcă un 
mare rol în antichitate şi mai vîrtos în Israel. 

19 Vers. « Iar apele dominau, dominau atâta 
assupra pământului, în quât... » După textul hel- 
lenicu, din vorbă în vorbă traductia se cuveniă a 
se facce : « iar apa domină forte, forte assupra 
pământului. » Agueastă expressii perde mult tă- 
ria în românesce, şi spre ă pute correspunde cu 
energia originalului, în locu de ă repeti pe forte, 

CAPU VIU. 

1 Vers. « Si îşi addusse Dumuedeu ă minte de 
Noe și de tdte fărele şi de tâte tivrîtorele que eră 
cu dânsul în arcă, si supraddusse Dumnedeu spi- 
rit peste pământ şi încelă ap'a. » — Ammu dis 
quă terminul optu al octavei sau al secarei harmo-. 
nice este tot aquella cu quel dMânttiu. In primul 
capitol, se vede Dumnedeu creator, în al optulea. 
capitol de unde începe altă gammă, Dumnedeu & 
toi aguell'a que supradduce spirit assupra pămân- 
tului, adducendu'şiă minte de Omu şi de animale. 
Quât pentru expressia « își addusse ă minte » 30 
expressiă naivă a timpilor primitivi; nu se cuvine 
ă îi luată după litteră ci după spirit, que vă să 
arate bunătatea lui Dumnedeu ; îşi addusse ă min- 
ie vă să dică se îndold, iertd şi alte assemenea, 
Littera tot d'auna uccide, spiritul vivifică. Luân- 
duse după literă, n'arîntellege quine vă de quât 
quă Dumnedeu uită și își adducee ă minte, și ar. 
fi cu totul absurdu. Nu putem presuppinne lui 
Moyst o assemenea absurditate que “io împută unii 
din aqueia que caută cu luminare pretexte de eri- 
tică şi de dispute pedante. — Spre sciință în sem- 
năm qud quelle lalte versiuni dau versetul aque- 
sta cum urmeadă « işi addusse Dumoedeu ă minte 
de Noe şi de tote animalele şi bestiile que eră cu 
dânsul... » Septuginta se exprimă mai întins. 

4 Vers. « Și stetle arc'a în lun'a a şâptea ina 
doă deci şi septea di... » Totu numerui şepte ori 
unde se pâte menţionă. — Quelle lalte > Jersituti 
dicu iară : « dioa a şptea spre dece, Zi 

22 Vers. « În tote dillele pământului -semânță 
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di şi nopte... » Quând Dumnedeu, şe decide de î 
nu se mai urmă nici o catastrophă, Moysă nu află 
alți termini mai jusți la o assemenca decisiă, de 
quât ă stabili equilibrul între ambi termeni ai ân- 
tithesilor, di şi nâple, cald şi feigu, ete.— Tradu- 
cătorii vechi români traducu vorbele fpos xai Zap, 
în vcra şi primevtra aqui, pe de o parte 
antithesile nu sunt bine puse, vera este în anti- 
these cu iarna, și primă-vera cu t6mna, şi pe de 
altă parte B£pos nu însemnedă atât vera quât tim- 
pul culesurilor, recoltei; şi vai vîrtos quă împăr- 
iirea annului în patru timpi nu se cunâsce în cli- 
mele căldar6se; dos stagiuni numai sunt cunoscute 
pe acolo : a semănăturelor şi a culesului, a îmmu- 
guritului şi a căderii frundelor, pentru importan- 
talor sunt mai populare, 

CAPU IX. 

1 vers. «,.... Cresceţi şi vă îmmultiţi şi împleţi 
pământul şi domni fiţi assupra lui.» Binecuven- 
tarea se facce aqui că şi la creatiă; pentru qud 
aveă ă se formă o adoilea lume. Este de observat 
quă Vulgata şi hebraie'a pharisiană, au tuns sau 
au ras expressia : « Domni fiţi assupr'a lui.» — 
Dela stabilirea regalității, dela Saul, David şi Solo- 
mon, se făcă distincțiă între domni si 6meni. La 
nisce Gmeni că Noe şi că filii lui que laboră pă- 
mântul şi plantă viiă, li se ia dreptul de ă fi dom- 
ni assupr'a pământului. David formă o dynastiă cu 
sateliții sei; Solomon vru ă o stabili cu întroduce- 
rea idolatriei şi a doctrinei demonilor; Biblia cum 
o lăssasse Moys? nu le veni la scopul lor; şi de 
aqui începură sau ă o lepâdă de ar putt, sau ă 0 
tunde, ă o ciuguli, şiă o prefacce pe ici şi colo, 
Quei Septe deci o detteră intactă. 

3 vers. «.... Că legume de ierbe datu-le-am 
Yoă. » — Pînă aqui nu se vede permis Omului ă 
mâncă carne. In timpii primitivi, toţi legiuitorii 
punea pedepse grelle pe quei que mâncă vitele de 
labore ; legile primitive alle Romei, ajungu pînă 
ă pedepsi cu moriea pe quel que îşi mâncă boul 
sau vace'a. Causa eră quă omul fiind măi selba- 
ticu cătă ă proved& legea spre a'l deprinde ă con- 
scrvă vita şi ă se folosi în sultit din labgrea ei, 
După que ânsă mai înaintară societăţile şi sălba- 
ticul, sau vânatorul începi ă deveni laborator, şi 
ă cunâscc folosul vilei, attunci să lăssd în voica 
Omului şi după interesele salle ă usă şi de vită că 
de legume. Astăi Săteanul scie ellu singur fară să 
viiă legea a “1 împedică, quând este ellu nevoit de 
ă şi vinde sau şi mâncă vit'a. Noe, după cum se 
vede representă pe Omul laborator şi stabilit; şi 
voiea i se dă de ă aveă vitele că şi legumele. 

6 vers. « Quel que versă sânge de omu, în locu 
de sânge sângele lui se vă versă, » După regulele 
grammaticali, « quel que vârsă » se cuveniă ă fi pus 
în genetiv sau dativ, adică « quellui que versă 
sânge... sângele lui se va vărsă; » ănst expressia 

- nu eră să fiă atât de energică, şi ne depariam de 
modul expressiei queltor Septe deci. Credem qud 
cu virgul'a pusă la midlocu se împlinesce şi o cou- 
did şi alta, juânduse construcția că eliptică adică : 
Quci que versă sânge (să ia ă minte quă), în locu 
de sânge sângele lui se vă versă. — Să venim ânsă 
la legea talionului, Ja legea : ochiu pentru ochiu, 
dinte pentru dinte, sânge pentru sânge. In aquei 
timpi eră singure necessarii assemenea legi spre â 
stabili dreptatea. Astădi Justiţia nu mai e victimă 

.quasă se arme de gladiul resbunării. Tăria Justiţiei 
„&.raai bine cunoscută astădi dela Christ în quă. 
Justiția umană din di în di se nevoiesce ă se ap- 

  

  şi seceritură, frigu şi caldu, tâmnă şi primă. veră;- 

  

“propie Justiţia divină, şi querre ă corrige iar nu 
3 

     



18 BIBLICELE. 
3 resbună. Judele que cu sânge rece trimitte la 
morte pe un omu quare lui nu'ia făcut .nici un 
reu, & de mii de ori mai crud și mai condamnabil 
de quât quel que ommâră sau în apprinderea sân- 
gelui, sau dintr” o crescere, la quare nici Statul, 
nici soţielatea, și cu atât mai pucin judele nu a 
cugetat spre a'i o dă. Ucciditorul 8 un tilhar în 
adever; judele âns& şi mai vîrtos legiuitorul que 
cu sânge rece îl condamnă la mârte, & o mons- 
jruositate. 

7 vers, « Creşteţi dar şi vă îmmulţiţi şi împleţi 
pământul; îmmulţiţi-vă assupra pământului. » Nu 
este o binecuvântare a lui Dumnedeu quare să nu 
coprindă crescerea şi îmmulţirea Smenilor şi a 
animalelor, în quât să nu remăie nici o-parte nici 
un colţu al pământului nelocuit şi prin urmare ne- 
cultivat. « Împleţi pământul îmmulțițive assupra 
pământului » par qud ar” fi scopul idea fixa a Di- 
vinităţii, şi cu adevărat nici o binecuventare mai 
demnă de ființa creatâre și de feconditatea Spiri- 
tului Sânt. Pin acum abiă a cinciea parte a pă- 
mCntului este cultivată, Quine a împedicai aquea- 
stă cultură sau îmmulţire a Omului? In adevăr 
qui nu Dumnedeu que Ia t6tă binecuvântarea, : 
a cresceţi şi vă îmmulţiţi » facce a i se audi vocea 
divină, ci resbellele, morburile, epidemiile şi epi- 
zooliile que vin după resbelle sau d allăturea, res- 
belilelor. — Quine împedică agucastă, immulțire, 
de quât aquei giganţi que se dicu filii cerului, şi 
toţi gymnosofistii şi theocapelii complicii aques- 
tova. , , 

10 vers. «Si cu ori-que suflare viă... din quâte 
au eşii din arcă, » Quâtse arată de mare și în 
adevăr divină condescendinț'a, lui Dumnedeu, que 
descinde nu numai pînd la Omu ci pînă la ori-que 
animal spre. ă închieă paci, allianță cu densul. 
aqueasta nu & de quât o lovitură que Moysă dă în 
aquei timpi Theocratiei que nu făcea din Dumne- 
deu de quât un suveran terribil, şi orgolios şi 
quare abiă descindea spre ă consideră pe principi 
şi pe sacerdoţi que se punea midlocitori între omu 
şi Dumnedcu. 

11. vers. « Si nu vă mai fi diluviu de apă, ete.» 
Par qui ar” mai fi fost şi altele, quă Moys€ se ex- 
primă ast fel. Prin aqueastă expressid Moysă se 
arată nici de cum mai jos de geologii timpilor no- 
stri ; şi quând adaoge : « Spre ă distruge tot pă- 
mântul, » par quă a dicce qud tot nu, dar în 
parte pe allocurea se mai pote. o 

13 vers, « Arcul meu puiu în nor şi vă fi semnu 
de alianță între mine şi pimânt, » Sublimitatea 

i majestatea unui assemenea sigiliu que pune 
umuegdeu spre ă coufirmă pactul seu este fârte- 

sccundură pe lingă verilatea que coprinde. De 
multe ori poeții sunt forte sublimi în fabulele lor 
cântând nisce fictiuni. Curcubeul treceă că o divi- 
nitate la quei antici. Variopinta Iride eră angelul 
dunonii : ânsă quine a mai vorbit sau a visat sau 
a întrevedut quă curcubeul este un semnu quă nu - 
vă mai fi deluviu ? Nici sciința modernă n'a attins 
aqucastă questiune. Cu t6te aquestea Geologii sunt 
toți în învoire ă demonstră qus pământul dela 
creația lui a căutat ă se reci de ajuns și prin ur- 
mare almosphera ă fi de ajuns recorită spre ă 
ut se combină gazurile spre î formă, norii,. 
iluviele se făcea prin vărsarea mirilor que se 

răpediă dela poluri unde se formă ploile, rupân- 
" duse tâte sorgentile abysului si cataractele ceru- 

lui, şiveniă a înundă părţile tropicali. Quâna ânșă 
după aquest diluviu a cătată se răci atmospher'a 
şi în părțile aquestea spre ă sc formă aburii sau 
norii, şi prin urmare spre ă ave unde ă se reflectă   

radele sorelui spre: ă formă curcubeul, attunci fu 
singurul semnu qud utmosfera nâstră puteă ploă 
ua şi la nord şi quă tâma de diluviu nu mai eră, 

Auaza toți norii se grammădescu numai la munte 
şi ploă numai acolo, torrentele şi inundaţiile sunt 
mari ; guând ânsă norii se repari într'o proportiă 
egale peste o regiune întreagă, şi curcubeul se 
pote arătă şi la valle că şi la muute, atunci ploiea 
devenind egale, înundaţiile sunt fârte nesimţite. 

25 Vers. « Si disse : blestemat fiă Chanaan ; fe- 
cior domesticu vă fi fraţilor lui, » 

Ediţiile tote hellenice date de Resăriteni dicu. 
"Emixarăgarog  Xavaăv* mois Gimâznc tona roi; dâchgoic aro, 
Editia lui sixtu Quintu după (uare, cum se vede tradusseră vechii traducători români mută 

puntul şi dice : 
"Ematâparos yavaăy marie” oixîrac Ecrat oc găcdyoie ayroă, 
Nu 8 apoi nici o versiune sau iraduetiă quare vorbele naic cixtene să nu le fi tradus prin vorbele 

servu, sclavu, 
Vulgata dice : servus servorum eril fratibus suis. Servul servilor fratitor sei, — Tradacţiile din he- breesce adică din quelle que au conservat secta phariscilor, dicu 25clavul sclavilor fratilor sei.— Pină și traducția vechiă română traduce vorb'a oixtzns prin slugă. N'avem la îndemână. prima editiă typarită în sînul României qua să scim da- qua din capul locului sa tradus aşă sau daqua aqucst dar de umanitate şi de sciința limbei hel- leuice neveni d'a dreptul din Petrehurg. 
Ammu văgut cărti scrise de însuşi Muscali, şi doctrine împărțite, vrând î respândi o crediniii quă popolii Slavi în general sunt descindenți ai lui Cham, şi quă de aqueea s'au disu Sclavi, Sela- voni. Apoi tot aquelle cărți pe valorosii -Sirbi, îi facu servi, Bulgarilor le dicu quă s'au numit vul- gari, şi alte assemenea , forțânduse ă demonstră qui, o dată descindenţi ai lui Cham, sunt din ca- pul locului blestemaţi, condamuaţi de ânsuşi ta- tal lor la servitudine, la sclaviă, qua să nu se mai încerce ă lrăi și ei că Gmeni, Pâie-se păgânătate mai cumplită sub masc'a unci orthodoxii? De un- de bieţii Slavi descindenţi ai lui Cham, qvând phy- sionomia lor, datinele lor, historia ânsuşi învede- readă quă sunt filii Nordului! Si ânsuşi de ar fi descindenţii lui Cham, de unde au scos quă zats, copillu va să dică sclavu sau serv? N'are limb'a hellenică și Biserica Resăritului vorbe Quare să arate serviiudinea şi sclavia, quând vă înadins să o arate? nare verbe că bepânoy 8oddos, ete.? 

Vorb'a mais nu însemnedă de quât fecior, co- pillu, şi oixeenc, venind dela cixos domu sau casă domesticu adică copillu din casă. — Să lăssam lit- tera, să luam sensul. Dela un capăt al Bibliei, pt- nd la regalitatea lui Solomon nu vedem de quât datine, moravuri, legi patriarchali unde fratele quel mai mare după mâriea tatălui, sau aquell'a que aveă binecuvântarea aquestuia, se încărcă cu ă conduce că un capu lamillia sau semenția, quei lalţi n'avea dreptul de quât de copii, de fecio- ri sau de filii ai casei, Quine iar din străini întră Sau se născcă în aquea, casă cu condiţii de ă servi, întră în datoriile ascultării que aveau filii şi fraţii : iar capul familiei, din preună cu dreptul que aveă de ă ordonă, contractă o datorie de ă respunde de viitorul quellui intrat spre servițiu în cas'a lui ; de aqueea nisce.assemenea străini se numi. feciori şi copii în casă, că nisce copii de sufliet, Se în- tâmplă adessea să se si cumpere nisce assemenea feciori sau fete; ânsă sclavia, servitudinea per-
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petui nu se cunosceă. Quel cumpărat serviă în 
adevăr; eră ânsă sigur de viitorul şi de liberta - 
tea lui. Adessea deveniă, qua şi pînă în dioa de 
astăgi la Arabi şi la Turci, ginere domnului seu. 
Moysă qua să împedice ori que abus al quellor 
que ar' ținne mai mult în serviţiu pe quei cum- 
păraţi, legiuesce numai pe s&pte anni servițiul, şi 
domnul seu nu "1 mai pote ţinne, de quât daqua 
aquel copillu sau fecior în casă nu vă quere sin- 
gur ă mai şedă pentru cuvinte de sympathie. — 
Noe dară, supptrat pe filiul seu Cham, îl condam- 
nă de ă nu fi capu, ci deă fi ascultător copil şi 
însuşi fratelui seu Iaphet. mat oizernc fecior al 
casei, iar nu servu sâu sclavu. Hebreii că popol no- 
îmadu s'au numit Hebrei, că natid în slat liber, Is- 
rael sau Israeliţi, că regalisti sub dynastia lui uda, 
Judani sau ludei. Pînd au fostu Hebrei şi Israeliti 
nu sciă que & sclavia, după que devenirb Judani, 
începură ă întruduece în Biblia lor vorba selav şi 
servu, qubci voiă a'şi facce, printr'un drept ore- 
quare, illoți din Chananceni. Quine nu scie qui, 
dela innovaţiile procopsitului de Solomon, şi alle 
filiului aquestuia Roboam, Hebrei se desparțiră în 
doă Siaturi : unul al lui Israel que nu lăssă inno- 
vații păgâne, şi altul al Judanilor de sub dynastia 
Judei que prefăcură tota Biblia qua să şi legitime 
sclaviile, păgâtăţile şi judănăriele tote. Noi Resă- 
ritenii nu possedem Biblia Judanilor ci a Israeliti- 
lor. Ori unde ne sevvim cu vorbele « copillu fe- 
cior, fetă în casa, ancillă, » nu facem de quât ă tra- 
ducce vorbele mais, metan, şi ă conservă €n- 
suşi tradiţiile române, unde nu a fost o casă de 
boier quare pe servitorii sei să nui numească fe- 
tiori în easă, să le ereede viitorul şi săi facă boieri 
că şi pe dânşii. Suntem ancă de parte dea îi 
chrestini adeveraţi; ânsă Biblia şi Evangeliele ni- 
căiri nu s'au applicat nici s'au practicat mai bine de 
quât pe pământul sacru al României, în aqueastă 
terră promisă, din quare s'au pus toți numiții 
protectori ă stinge. ori que remase din datinele pa- 
triarchali. Mult au să dea cuvânt înaintea Poste- 
rităţii toţi filii Periciunii que orbesce deveniră 
instrumentele aqueslor'a. 

CAPU &. . 

4 Vers. u Quelle următâre sunt nascerile lui 
Noe, » Aqui în adevăr vorh'a vevtoets nasceri în- 
gemneadă genealogie. 

2 Vers. Descindenţii lui Iapheth, după credin- 
țele historicilor s'au întins în Asia mică şi în păr- 
țile orientali alle Europei. Iovan sau Ion. dette nu- 
mele de Ioni sau de Ionieni Grecilor; 

3 Vers. Hellenii este probabil de ă se trage din 
numele Elisă sau Elis s'au Helis, de unde Hellas. 
Tharas are multă assemtnare cu Thacia sau Thrax. 

3 Vers. « Din aquestia se segregară (se limilară, 
se confinară se granitsaro) insule de nalii. » 
Aqui vorb'a insule nu însemneadă un coprins măr- 
ginit cu apă, ci fiă-quare popol coprindând un 
ținut de locu, se mărgini într'ânsul prin confinile 
sau hotarele salle că în nisce insule. Precum sunt 
insulele în mare, aşă sunt lacurile în uscat, şi 
aşă figură şi țerrele pe chartele geographice. Aque- . 
stă expressiă de ă numi coprinsurile popolilor sau 
naţiilor cu numele de insule, cu quât 8 de antică 
și naturale cu atâta ni sc pare de nuoă; & cu 'otul 
biblică şi primitivă, 

6 Vers. « Misraim » este numele biblicu que se 
di Egyplului sau Eeyptenilor că descendenti ai lui 
Misraim. — Hellenii sau Grecii făcură aqueastă 
ţerră cunoscută subit numele de Egyptu. 

  

  

"1 Vevs, Dadan are multă assemenare cu Dardan, 
8 Vers. «..„Nemrod sau Nembrod quare începi & 

fi gigante pe pământ. — » Iar începu măciucarii, 
sabietorii, lancarii şi arcarii; iar vor începe, cum, 
vommu ved$, fortificaţii şi turnuri şi carcere, cu 
un cuvânt dreptul queliui armat. Vommu vede cum 
tractă Moysă sau Dumnedeu assemenea încercări, 

9 Vers, « Aquesla în gigante vânător înaintea 
Domnului Dumnedeu. » Ne-a spus Moysă în ca- 
pul VI vers 4 que sunt giganți. 

Pe aquestia îi trage iar din Cham que batjo- 
cori nuditatea, tatălui seu. Pentru quă felul aque- 
sta de giganţi n'au nimicu de sacru. — Nici o 
castă nu'şi bajocoresce aşă părinții că puii aqucştia 
de viperă, 

10 vers, « Si începutul regatului lui fu Babylon şi 
Orech şi Archad, » Fondă aquest gigante Baby- 
lonia începând cu trei cetăţi sau fortificatii. Vom” 
vede mai la urmă şi turnurilu capu XI. Din aquea 
terră sau şcdlă eşi şi Asur que edifică alte cetăţi. 

14 vers, Philistiimii sau Philistei, Phenicienii 
după aquest ducument sunt o colonie din Eeyptu. 

46 vers. lebuseu, sau ebusi este numele an- 
ticu al Ievusalemei. 

21 vers, «... Sem... quarele fi fratele lui [a- 
phet quellui mai mare... » Dupi aquest verset, şi 
dapă tot capitolul cum se vânduescu filii lui Noe, 
lapheth semâ&nă filiul quel mai mare sau primo- 
genitul. Nu sira ânsă aqui daqua, pelovos quellui 
mai mare este equivalent cu spwororâxav pri- 
mogenitului. Moysă& are pe Sem de patriareh 
sau capu de unde se tragu Hebreii, şi după ten- 
dinţele salle ar' voi să tragă originea, naţiei salle 
din filiul que aveă drepturi mai mari. De aqueea 
vorbesce de dânsul mai la urmă qua să aibă ă vorbi 
quevă mai cu distinctiă cum se vede. Mult ne vine 
ă crede quă Iapheth s'a numit mai mare în mate- 
rial, adică de corpu. 

25 vers. «Numele unuia Phaleg (quăci în dit. 
lele lui sau împărţit pământul)...» Nu ammu 
aflat nicăiri aqueastă que vrem ă dicee : asseme- 
narea numelu!: de Phaleg, Paleg, que în hebreesce 
se dice Peleg, şi parenthesea que arată qui in dil- 
lele lui s'a împărţit pământul, mult ne faceă 
crede qud aquesta fu capul Pelagilor sau Pelasgilor 
que sau în tins în tâtă Grecia, Italia şi âncă mai 
departe pînă la Daci și pote şi la Slavoni. Quăci 
ware que câtă Găâg, 6ăâa pelasgu, pină la vodă 
voditza slavon şi vader, vaser, wader teuton, şi 
pînă la vadu românescu, şi alte assemenea vorhe, 
de prima necessitate, 

32 vers. « ... După familliile lor... » Aqul vorb'a 
vevtoew s'a tradus în familii. 

CAPU XI. 

1 vers. «Si eră peste tot pământul o limbă sin” 
gură şi o singură voce la toţi, » Originalul helle- 
nicu şi hebraicu se exprimă în metonymia prin 
« buză » în locu de «limbă. » Spre ă vorbi ne sere 
vim cu buzele şi cu limb'a, sau cu gur'a; nici una 
nu însemnsdă vorbă, ci că nisce organe alle vor- 
“Dirii sa luat unul drept altul la popolii antici. Po- 
polii moderni se servu mai vîrtos cu vorba limba 
spre ă arătă cuvântul pronunțat sau scris. 

2 vers. «Si s'a întemplat la mişcarea 6menilor 
dela Resărituri... » Muntele Ararat unde u slat 
arc'a lui Noe şi unde aquesta a descindut spre ă 
locui este spre resărit, Immulţinduse descindenţii 
aquestuia, de acolo se mişcară spre a'şi căulă lo- 
curi de păsciunea vitelor şi locuirea lor. Prim'a 
câmpiă întinsă que aflară fu a Senaarului. 

3 vers, « „„.. Si le servi lor cărămid'a drept p&-
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tră, şi de asfalt le fu huma, » Locul argilos din 
câmpia Senaarul le facilită spre inventarea şi fa- 
babricarea cărămidei. Dicând quă aqueasta le ser- 
vi drept pâtră învederedă quă menii mai nainte 
firesce edifică cu pâtre, luându-le d'a dreptul dela 
natură ; huma le fu drept asfalt adică drept ci- 
ment, sau queea que astădi se face cu varul şi 
aren'a, que este o inventid mai nucă, attunci se 
făcea cu asfalt, şi în lips'a aquestuia cu humă sau 
lut cleios. 

- d Vers. «..,, Sisă ne facem nume mai nainte de 
ă ne respândi pe faț'a pământului, » Spre d se res- 
pândi cătă ă fi o intelegere şi decisiă dejă luată 
mai din ainte de dânşii. Causa firesce fu, quă îm- 
mulținduse şi acolo şi ne mai încăpându'i locul, 
se decissesseră ă se respândi; ânsă spre ă nu se 
rătăci, spre ă aveun punt, un semnu de ă se orien- 
tă despre locul de unde au plecat, cătă ă facce un 
que spre a fi vădut şi cunoscut de toţi : se decisse- 
ră dară ă facce un turnu şi quând se dice: «al (uăe 
ruia, capu sau crestet să filă pină la ceru, » întellegu 
să fiă f6rte "'naltu în quât să '] pâta vede de ori 
unde se vor depărtă. Vedânduse dar din tte păr- 
țile pământului se întellegeă quă i se ducea pre- 
tutindeni numele sau renumirea. Aqui ânsă nu- 
mele să ia şi drept semnu, quăci numele nu & de 
quât un semnu după quare se cunâsce quevă : «să, 
ne facem nume mai nainte de ă ne respânăi » în- 
semnegă : să ne facem un semnu qua să scim în 
cotrd ne ducem şi unde să ne radunăm sau să ne 
retragem la nevoie. 

6 vers. « Si gisse Domnul : cet... que s'au ap- 
pucat să facă !... » Ori-unde este vorb'a de edifi- 
care de cetăţi, de turnuri, şi prin urmare de întă- 
riri, de unde esu dreptul queliui mai tare, resbelle, 
măcellul, răpirea, captivitatea, servitudinea, sela- 
via, legile în favorea quellor mai tari şi în împi- 
larea quellor debili, Dumnedeu, după “Moysă, nu 
se axală mulţumit. Dela corrupția descindenţilor 
lui Cain proveni corruptia şi pervertirea generale 
şi de aqui că oconseguinţă diluviul, catastroph'a ; 
dela corruptia şi pervertirea doscindenţilor lui 
Cham, provine stabilirea regatului Babyloniei, ce- 
tatea şi turnul Babel cu tot apparatul, equipagiul 
şi conseguințele lor. De aqui altă calamitate, altă 
catastrophă : confusia limbelor, neîntellegerea, și 
prin urmare discordia între 6meni. In assemenca 
împregiurare, Dumnegeu se exprimă prin Moyst : 
« Omenii aquestia nu se vor arrestă aqui numai 
cu cetatea si turnul lor. Acum dară nu le vor 
lipsi pînă la uw'a din quâte s'au appucat ă facce; » 
vor nâintă, după disa commună, din bute în hute. 
Pîno aqui eră cunoscut numai egoismul indivi- 
dual, de aqui are ă eşi egoismul colectiv ; pină 
aqui crimele, de se commiteau, erau numai fapte 
îsolate, individuali, înt o porportiă fârte mică 
sau cu de amânuntul; de aqui nelegiuirile, ucci- 
derile au să fiă organisate şi practicate pe o scară   

mare. Uccidătorul, răpitorul se numiă pînă aqui 
tilbar, -De acum înainte quine vă uccide mai 
mulți, aquell'a nu va mai îi nelegiuit, aquella se 
vă numi herou. Tilhăria, pe o scară mare are să ia 
nume de o divinitate, Resbel, Marte. Crudimea se 
vă numi valdre, A uccide un omu eră păcat; ă 
ucide cu sutele şi cu miile are de aqui înainte î 
fi o qualitate, o virtute... Aguestea tâte nu vor să 
dică Confusiă sau Babel ? 

1 vers, « Veniţi să deseindem, dice Domnul, să 
turburiim acolo limb'a lor, qua fii quare să nu- 
mai înțellegă pe apprâpele seu. » Pînă quând â 
Omul în starea naturei, tot lucru are numele seu. 
In cetate ânsă, legile, moravurile, religiile, fără ă se 
schimbă limb'a, facură ă își schimbă numele, înțel- 
lesul. Du un copillu sau un omu simplu al naturei 
înte un câmpu unde 8 lume multă sau o armată, şi 
întrâbă "1: unde & puterea, într” un omu singur sau 
în tot popolul sau armat'a adunată? Omul simplu 
şi Ensuşi copillul vă respunde queca que vede, quă 
puterea adică este în quei mai multi; omul que 
scie legile cetiălii şi convențiile ei, ră dicce quă pu- 
terea € întrun singur omu. Copillul si omul simplu 
crede pe cetăţeanul de nebun; cetățeanul consi- 
deră pe 6menii simpli de prosti, innoraţi, neduşi 
la Biserică. Intreabă pe 6menii naturei que este 
mare, quă îţi respund în dată arătându'ţi marele. 
Cetăţeanul de multe ori, îţi arată un piticu, un 
ghiebos şi îţi spune quă & mare. Omul fară carte 
alta de quât a naturei, fară religid alta de quât 
queea que a înscris Dumnedeu în inim'a fiă quă- 
ruia vedând un hou, gice quă & bou; Egypteanul 
vă dicce quă & Dumnedeu; Omul simplu vă dicce 
câinelui câine, vitei vită; Indianul, cu quât vă trecce 
de mai errudit cu atâta se vă forță spre ă te con- 
vinge quă aquel câine sau animal este ânsuşi ta- 
lăseu sau moşuseu sau frateseu venit în lume subt 
aquea formă. Intr6hă pe un păstor que n'a vădut 
nici O dată cetatea cu ochii: al cui & copillul năs- 
cut dintr'un ţigan și o ţigană sclavi unul la un 
domn şi alt'a la aliul? Păstorul îti vă respunde 
quă copilul nu pote fi de quiât al iatălui seu şi al 
mamesei. Intrebă pe un doctor în legi: al cui & țigănellul ? quă ellu îţi vă respunde : al domnului 
que are pe mamă-sa de sclavă; qudci îţi va adaogi 
cu un aer doctoral, după dreptul Roman : a qui € vacca, al aquelluia € si vitellul! Quel que îti 
vespunde aşă trece de omu instruit, de doctor ; 
şi simplu păstor de necivilisat, de innorant. Nu & 
confusid de idei aqueasta în ori quare cetate, fiă 
aquel Babel anticu sau modernu ? Prin cetăti, 
cu un cuvânt ajunge că nici un lucru să nu mai 
aibă numele seu; şi €ce& confusia fară însuşi ă 
schimbă Limb'a. Tradițiile despre un turnu Gre- 
quare, şi diversele alegorii există pe iimpul lui Moysă. Aquest legiuitor que voiesce î facce o re- 
formă radicale şi ă rumpe cu trecutul, tradiţiile que 
nu le pote desfiiță, le narră şi le utilisă după doc- trinele salle, după systemele salle. 

INI. 

LECH LECHA, 
CAPU XII. 

6 Vers. « ...Pină la locul Sychem lângă quer- 
rul, stejarul înalt...» Eni răv âpv Tăv ipudiv—6păs 
vă să dică querru, stejar ; ânsă este întrebarea da. 

qua acolo a fost un singur arbure, sau daqua eră 
o pădure de stejari sau un stejeret, quare cu muit 
mai mult altrage la sine spre adumbrare pe quei 
cu viața nomadă, Alte versiuni vorbescu de o
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dumbravă, de o pădure în aqueasta valle a Syche- 
mului ; pe dealtă parte adessea în limb'a heljenică 
că şi în alte limbe substantivii communi se iau 
drept collectivi, stejarul se ia în locu de stejeret. 
Omul în locu de 6meni. De quâte ori vommu mai 
vorbi de aquest arbure, ne vommu dă voie a'l 
numi stejeret în Joc de stejar. 

8 Vers. « ...Si 'si stabili acolo tabernacolul... » 
Vob'a cortu ajunse fârte commună pentru un styl 
biblicu ; şi apoi în viaţa patriarehale unde o se- 
menţie întregă însociă pe capetenia sa, stabilirea 
aquestei semenii eră că o tabiiră, şi vorb'a taber- 
nacol este mult mai cuvenită de quât cortu; 
adessea în locu de corturi ne vom servi de vorb'a 
tinde, quăci o tindă nu este de quât o locuință que 
se întinde sau în câmpu sau din aintea casei. 

15 Vers. « Si să trăiscă suffletul meu... » Mai 
tot d'auna în Biblii vorb'a sufflet n'are altă însem- 
nare de quât sufflare, viață ; în aquei timpi n'aveau 
6meni ideea de sulflet sau de animă că noi chre- 
linii. De xommu luă vorb'a suf/let după credin- 
tele şi doctrinele ndstre, nisce assemenea expressii 
mar” ave nici o insemnare. , 

20 Vers. « Si dette ordin Pharaon &menilor sei 
despre Abram spre ă "1 scorlă pină atără din țer- 
Tă, pe dânsul şi pe femeca lui şi tâte alle lui, « şi 
pe Lot din preună cu dânsul. » — Quelle "| alte 
versiuni, Vulgata, hebraie'a, etc., nu coprind vor- 
bele din urmă « şi din preună cu dânsul, » Săp- 
taginta şi Samariteana adaogu ei Ar ue” adro3. 
Samariteana se assâmănă în multe cu Septaginta, 
System'a ânst pharisiani reprobă că eretice tot 
que eră după spiritul primitiv şi liberal al lui Moy- 
st şi prin urmare se întărită şi ânsuşi assupra unor 
expressii neofiensive ; numai pentru qui dicea Sa- 
mariteana şi Septagința, pentru aqueca tusuşi 
pharisei nu o adoptă, — Christ ânse află mulie 
mai bune și mai drepte la Samariteni de quât la 
hypocriţii de pharisei; şi Biserica Resiritului se 
învoiesce assemenea la multe mai bine cu versiu- 
nea Samariteană. — Prim'a tradueliă română, que 
este după Septaginta, ommite că şi Vulgata şi he- 
braica aquestu din urmă adaos « şi pe Lot din 
preună cu dânsul. » Causa este quă se luă după 
editia lui Sixtu-Quintu. | 

Terminând aquest capitol însemnăm quă cu 
appariţia lui Abram patriarchul şi capul popolului 
hebreu înceteagă timpii obseuri ai antichității, que 
la alți popoli antici se numeseu timpi heroici, tim- 
pi fabuloşi, şi începe dagua nu historia quel pucin 
romanțul uman şi bistoricu. Pind aqui într'o gam.- 
mă complectă de capitole adică în doespredece 
capitole, Moys€ nu scrie de quât traditiile que eră 
dejă forte respândite în orient şi fârte în eredit. 
Fiă quare popol le narră după credinţele salle şi 
după doctrinele salle religi6se sau politice. Moys& 
vreă să rumpă cu idolatria, cu păgânătatea, şi prin 
urmare cu despotismul sau cu împilarea quellui 
tare assupra quellui debil. Eilu nu putea desfiinţă 
iradiţiile; întreprinse dară ă le narră şi ă le scrie 
după doctrinele salle după system'a sa. Paradisul 
sau evul de aur, viața inocentă de Deatitudine a 
Gmenilor, la început eră, din gură, în gură în totă 
Asia şi Africa; căderea şi caus'a căderii eră, narra- 
(ă în mii de chipuri que se assemână în fond, dif- 
feriă ânsă în culore după doctrinele ieligidse; se 
vorbiă quând de un sârpe, quând de un spirit reu, 
quând numai de tentaţia Femeii; se borbiă de un 
arbure al Sciinţei quare quând eră meru, quând 
figu, quand un arbure al quăruia trunchiu co- 
prindea remnul mineral, vegetal şi animal, și cra- 
cele şi ramurele se întindea în infinit coprindând 

  

  

fiă-quare cracă şi ramură, un genere sau o speţiă 
din ohjetele que se dicu de historia naturale. Se 
vorbiă de dece mari începători que au stat dela 
primul omu pină la diluviu, din quare al septe- 
lea a fost fârte extraordinar pentru intelligința 
lui. Diluyiul Lăssase urme însemnate assupra pă- 
mântului, şi tradiţiile despre dânsul eră multe şi 
varii, Quci mai mulţi popoli se învoiă A crede și 
ă susținne quă diluviul a fost universal; quă un 
singur omu drept a scăpat cu trei filii ai sei. Pe 
atunci eră în credinţele commune quă divinităţile 
eră în relații cu Gmenii;, quă se mărită cu aque- 
stia. Pe lângă aquestea toţi Gmenii folositori sau 
spâimântători omenirii irceeau de dei incarnaţi, 
filii şi posteritatea lor, de filii de dei. de heroi, de 
semidei, Giganţii, Titanii de unii eră luaţi în nume 
de bine, la altii însemnă spirite relle, apoştaţi (după 
doctrinele fii quaruia popul, fiă-quăruia partil). 
Apoi în Babylonia, unde se triissesseră o mare 
parte de Magi din părțile Indilor, în i6tă Chaldeea 
şi între popolii circonvecini începusse ă se întinde 
numele Jui Brahma que eră în mare respect şi 
adoraţiă în tot Orientele că creatorul Lumii. 

Moysă aveă ă se luptă nunumai eu doctrinele 
pharnonice, vrând ă desbără popolul hebreu de 
aquelie fabule din quare resultă umilirea, şi servi- 
tudinea Omului, ei âncă și cu tâte doctrinele și 
tradiţiile popolilor Asiei unde aveă să trecă cu po- 
polul seu; scăpând de un reu, se duceă ă dă peste 
altul. Eilu nu putea desfiinţă nici o tradiţiă ; intre- 
prinse cum ammu dis ă le recunosce şi ă le dă 
altă direcți : ăse servi cu idolatria spre ă deriipănă 
idolatria, 
Adam şi Eva la popolii theocraţi eră un deu și 

0 dece. Unul eră un fel de Marte, de Adonis, şi alt'a, 
un fel de Venere. 

La Chinedi que eră imperialisti eră un impera-. 
tor şi o imperatâsă cu quari Dumnedeu eră în 
relaţii dese; la Babylonieni de systema, regalității 
Adam şi Eva eră un rege şi o regină, 

La Egypleni, theocraţi si regalisti, unde regele 
eră pontelice, sau unde pontelicele eră suveran, 
Adam şi Eva eră Osiris şi Îside, ânsuşi Dumnedeu, 
incarnat în rege. Cum putea Moysâ să distrugă 
aqueste credinţe, aqueste tradiţii? Ellu nu puteă 
denegă quă au existat primii străbuni ai Omeni- 
rii; ânsă după doctrinele lui egalitare, afirmă că- 
tre un popol nuou şi apoi lumii întrege quă un 
singur Adam fu de unde ne tragem toți şi o sin- 
gură Evă, que nu [ură nici dei, aici imperatori, nici 
regi, nici domnedei-regi ; ci 6meni că noi, quari 
după que perdură paradisul, se pusseră ă lucră 
pământul şi ă pasce sau ă cresce vite că ori-que 
laborator, că ori que păstor. 

Sepele la ellu nu & nici demon, nici vre un 
Priapu que vine ă tentă pe biat'a femee în fldrea 
juncței, ci un replil că toți şârpi, que îşi ia rol de 
activu şi seduce pe mai marele seu, pe Femee, 
quare seduce apoi pe bărbatul seu. Eccă primii 
6meni, şi căderea lor, şi condiţia lor, narrată 
omenesce pe o doctrină egalitară şi pe o systemă 
trinitară. 

Dela începutul pământului pînă la diluviu, du- 
pă theocraţia indiană, stețterg dece Marcharchi, di- 
vinități mari, mai mari de quât universul, que 
ajutară ființei supreme spre a creă universul în- 
tregu şia'l distrugge quând nuw'i mai plăcă; alsepte- 
lea Macharchu que representă geniul, intelligenț'a, 
eră mai extraordinar dia t6ţi, avea legendele salle 
minunile salile. — Imperialismul în China, recu- 
nosceă quă dela. creatiă pînă la diluviu au stat 
dece Ki sau dynastii imperiali (a septelea fârte ex-
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traordinară), que singure eră în relaţii cu divini- 
tatea dela quare se instruiă cum să guverne po- 
polii, cum și t6te sciințele şi artele. A] decele im- 
perator are trei filii po Se, Ha şi Yao. — In Baby- 
Ionia eră recunoscut quă dela creaţiă pină la di- 
luviu au fost stat dece regi (al ş&ptelea forte ex- 
traordinar), primul se numi loanes si quel dal 
decelea Xissuthru. Aquestuia, un deu îi dette de 
scire quă se vă facce diluviu, şi i sc arăld cum să 
construe 0 nașă în quare să intre ellu, şi fomeca 
lui, și trei fillii ai lui; nav'a nici mai mare nici mai 
mică de quât arca lui Noe; împregiurările cu di- 
luviul, corbul, columb'a, iâte că şi alle lui Noe ; cu differință ânsă quă Xissuthru pînă ă nu intră 
în navă, lud ordin de ă scrie historia dela începu- 
iul lumii pînă la dânsul și de î 0 depune într'un 
sul bine inchis în Heliupole (cetatea S6relui), cu 
difterință iară quă aquesta mai lu în navă și pe 
un aurigă (sau vizitiu al seu) şi qu la înceiarea 
diluviului ardicd altar şi sacrilică divinității que senumeă'Terr'a sau Părnânt, quare înfine ia datiară 
ospitalitate; cu ditterință încă quă după aquest 
sacrificiu, Xissuthru cu auriga al seu dispurără, şi 
după o lungă căutare a filiilor sei, aquestia audiră 
voce din ceru : Nu mai căutaţi pe tatăl vostru quă 
& răpit la ceruri, ci ducoțive în cetatea Heliupole, 
şi desgropați de acolo historia Lumii şi communi- 
cațio posterității. — Daqua apoi eră întrebat vre 
ua erudit babylonian : quare din dei a învăţat pe 
Xissuihru ă construi nava? respundea, : Timpul 
sau Saturnu; quăci Timpul a învățat pe 6meni 
tâte artele. — Diluviul şi historia lumii dela in. 
ceput, în Egyptu se narră mai tot închipul aques- ia; ânst tâte personagele historice eră Pharaoni 
Și ministri, sau căpitani ai curţii. Omul extraor- 
dinar la deoşii, omul de al şcptele termin, nu eră 
nici deu, nici imperator, nici rege; ci Ermes sau 
Thot, ministru al lui Pharaon. Se scie de toți quă 
Abram a eşit din Babylonia din coprinsul Chaldei- 
lor din preună cu tată seu Thară, Prin urmare tra- 
dițiile lor nu putea să fiă de quât babyloniene mai mult sau mai puțin apprâpe de doctrinele Chal- 
deilor. Aquestea s'au conservat între quei trei pa- triarchi şi între quelle doă spre dece semenţii alle 
fiilor lui Iacob pînă la Moysă, que crescut în Egypt 
sciă şi tradiţiile egyptene. Așă, după doctrinelelui 
egalitare, quei dece, Macharchi, imperatori, demi- 
dei, regi, şi Pharaoni, deveniră nisce meni că to- 
ți Gmenii, que luă sap'a în mână şi lucră pămân- 
tul sau își păseeă oile. — Al şcpiele termen que 
vepresentă geniul sau inteligența după theocraţii 
Indiilor, geniul, qua să fiă geniu, cătă să fiă deu, Macharchu; după imperialismul divin al Chine! 
geniul nu puţeă fi geniu daqua nu era imperator, 
şi favorit al cerului; După regalistii Babyloniei, 
qua să aiba omul geniu, cătă să fiă rege, pentru 
quă queeă lalţă lume eră veme, humă, plâvă. — 
După Pharaonismu, Pharaon eră una cu Dumne- 
deu, şi geniul, qua să fiă geniu, cătă quel puțin să aibă andrea dal servitor jui Pharaou, daqua nu un ministru de dioa, încai că Mercuriu sau Ermes al Grecilor, un Ministru de nopte. Pină nu îndosă quineva livreea lui Pharaon, nu puleă ave nici ge- niu nici minte, — Moysă o tăid scurt, și disse aquella que va numit şi a fost geniu, a fost un omu Și un om que a trăit în classile quelle mai de jos; a fost de folos quellor mai debili şi mai neprice- puti, a pus pe 6meni în relatiă cu cerul; quă ge- niul adeveraț ese din popol que & necorruptu; quă geniul şi talentul adevrat nu e superbu, nă împilător, nu arrogant; ci se conformă cu tâte clas- 
sile şi cu t6te etățite, și mai vîrtos cu scăpătalii şi 

  

  

cu copii, cu tot que & mai debil, şi qub infine, de 
natur'a sa fiind cerescu, după que își lassă folâsele 
pe pămăut, de natura sa. se răpesce sau se înalță 
iar la cerurii. Eecă Enoch al lui Moysă. 

Să venim la Brahma que eră în mare credit 
veneratiă şi adorati în tot Ovientele. Si se întins- 
sesse din Idii prin Chaldei şi în Babylonia. Brama 
sau Abrama ; Brahma sau Abrahma eră deul dei- 

“lor, Creatorul universului. De şi fără începutu, 
imaginaţia sau Maia îi dă un început la mani- 
festarea lui. Ellu attunei nu appără singur, ci în 
dualitate cu o altă ființă de aqueeasi natură cu 
dânsul, ânsă în femine ; aqueasta îi fă şi suror, şi 
îiliă şi consârte, de o fiintă cu dânsul și nedespăr- 
țită. Aqueastă ființă fictivă şi monstrusă cu patru 
capete, que a fosl creat patru Adami sau 6meni, pe 
unul "1 a fost scos din capu şi îl fică brahman sau 
preotu, pe altul din braţe şi "la făcut oștean sau 
nobil; pe altul din câpsă, și "la făcut commereiant 
sau marțaloiu, pe altul din talpe și 'la făcut popol. 
—Omenii în urma cătă, să, aibă, meseria, drepturile, 
onorile sau datoriile şi laborite primului lor stră- 
bun ; quine nu credea şi nu lucră şi nu sufferiă 
după assemenea fabule făcute de Brâhmani și mă- 
ciucari, eră atheu, ereticu, bun de ars în focu. 
Moysă, qua să dea o lovitură şi aquestei monstruo.- 
sități que eră vecină cu ţerră unde aspriră ă sta- 
Dili popolut alegerii salle, detie mai ântâiu tul- 
pinei de unde se trageă popolul hebreu, numele 
quel mai adovabil în părţile aquellea : din Bra- 
ma sau Abrama făcă Abram ; din Brabma sau 
Abrahma făcă Abraham. Patriarchul Hebrei- 
lor prin aqucast'a se onoră cu un nume august, di- 
vin ; monstruositatea ânsă fabulsă a Indiilor eătă 
ă începe ă deveni omu. — Brahma iar, ammu gis 
quă aveă o consârte sau s6că que îi eră şi filiă şi 
Suror În aquellaşi timpu şi pe quare o chiemă 
Savrha-Sualy. Dette şi Moys lui Abraham de soție 
pe Ensuși surora aquestuia, quăria îi dettenume mai 
ânttiu de Sara şi apoi de Sarrha. Filiă nu partea să 

"i o facă în aqueliaşi timpu, quă mirosiă a fabulă, 
şi după doctrinele Îui, incestul av fi fost pr& mare. 
Scopul lui fu ă indoctrină pe 6meni şi ăi face î 
crede quă Abrahma şi Sarrha-Suaty nu eră deii 
deilor, creatorii universului, ci un Abraham şi o 
Sarrhă, începătorii sau tulpina Israeliților.—Cu 'de- 
monstraţiile n6stre noi nu voim a deducce quă 
Abram sau Abraham a fost assemenea un person- 
nagiu fictivu de şi uman ; ânsă schimbarea nu- 
melui se yede adessea nu numai în Bibliă, ci în 
ldte părţile Orientelui. Jacob se numesce apoi 
Israel; Abraham, mai nainte se numiă Abram, și 
mai nainte de aqueasta vă fi avut alt nume. Moysă 
ondră un personnagiu real cu numele aquesta qua 
să destrâne suveranitatea divină a personagiului 
fictivu. 

Eceă dar pe scurt que facce Moysă: Fabul'a 
monstruosă a Indiilor, romanţul miraculos şi im- 
perial al Chinei, fabula Pharaonică şi împilătâre 
a Egyptului, fabula elegantă allegorică şi progres- 
sivă a feacțiunci liberale din Egyptu, que fu mai 
la urmă transplanlata în Grecia, cu un cuvânt 
timpi numiții divini, miraculoşi şi heroiei, la Moysă 
devin un romanțu historicu, egalitaru, umanitaru, 
liberator şi adaptat pe datinele și moravurile pa- 
triarehali. Apoi quât pentru systenr'a cum îşi narră 
romanul, tote se narră că de un unitaru, que avu 
mintea sinttâsă d'a nu căută unitatea simplă que 
nu există de quât că nimicu, ci unitatea compusă 
quare este trinitatea, sau triunghiul din quare se 
compune tota ființa dela atom pînă la universu 
și pînă la ființa suprema şi eternă. -



GENESE. 
Apoi din tvinitâte în trinitate îşi face verse- 

tele, capitolele, gammele normali şi gammele per- 
vertite, dodecadele și ânsuși decadete din doe nu- 
mere primare şi auguste 3 +7, 

Noi nu întindem pe Moysă spre a']adaptă după 
doctrinele nostre; din contra la multe suntem 
forte de parte de doctrinele lui pentru qu de 
ammu fi fost exclusivamente mosaisti, n'aveam de 
que mai fi cbrestini, şi 6meni din al XIX lea secul, 
Lumea, a înaintat multu cu Christianismul ; şi nu 
putem remân€ înapoi cu 4000 de anni. De ar fi 
doctrinele lui o veritate absolută, veritatea ar” fi 
la quei que nn. recunoscu de quât numai legile 
lui (fară ă le practică cu tote aquestea). Noi cum 
ammu dis nu întindem pe Moysă ci arătăm quare 
fură doctrinele lui şi system'a lui. — Quând spre 
exemplu vorbesce quinevă despre Dante sau despre 
modul cuiri fu compusă Comedia lui divină, spune 
quă aqueastă operă o împărți în trei cărți : Infer- 
nul, Purgatoriul şi Paradisul ; fiă quare carte o 
împărți în 33 de cânturi sau capitole, fiă quare 
capitol în 33 de stanţe sau terța-rima ; şi fiă quare 
stanţă o facti de 3 versuri; cu aqueasta nu inventă 
quinevă, system'a compunerii lui Dante, ci arată 
cum este; şi quine nu crede, deschide carca, nu- 
meră cărţile, capitolele, stanțele, versurile şi se con- 
vinge singuru. De 

Assemenea şi în aqucastă împreziurave noi 
spunem quă în primul verset cu quare debută 
Moysă în Genese se vede Irinitatea: Eloim, Ceru şi 
Terra, qui dela Creaţiă pină la Cădere se vedu trei 
capitole, dela Cădere pînd la Diluviu alte trei; quă 
la Cădere se vedu trei personnage Adam, Eva, Sâr- 
pele; qus Adam avi trei Filii Cain, Abel, Seth, 
din quari unul pervers şi altul victimă; quă Noe 
avi trei Filii Sem, Chan, şi laphet din quari unul 
pervess, fară ă fi unul din quei buni victimă, ci 
quel reu fu bestemat spre ă fi passiv către quei 
buni (pentru quă de aqui se începea o creatid 
nuoa, o lume nucă. o eră nucă, un progres) ; qud 
irei fură angelii que representă, Divinitatea quare 
se arată lui Abraham; quă trei fură patriarchii 
începători ai lui Israel : Abraham, Isac, şi Iacob.— 
Apoi mai arătăm quă după şâse dilie de creatiă 
quând t6te eră la locul lor şi bune forte, al septe- 
lea termin fu de repaos, de beatitudine ; qud în ștse 
capitole de descreatiă, al şeptele capitel sau ter- 
min fu de catastrophă ; qud în şirul patriarchilor 
de stivpea bună al șâptele patriarch fu unul! din 
Gmenii que nu moru nici după mârte. — Apoi mai 
arătăm quă din do& numere primare şi auguste 3 
şi 1 făcenduse 410, dece sunt patriarchii que în- 
chieiă un period al timpilor numiţi divini, și qud în 
dece capitole închieiă, genealogiile dela Adam pînă 
la descendenţii lui Noe, que cătă ă închieiă timpii 
fabuloşi pe quare ellu îi narră historicamente sau 
omenesce. — Apoi mai arătăm qud dece patriar- 
chi cu trei filii ai lui Noe închieiă numerul 13 că o 
gammă mare şi întregă ; qud doi spre dece filii ai 
lui Iacob cu tatăl Jor închieă numărul 13 din altă 
gammă mai sus, din quare are să să un popol 
model, cu doă spredece semenţii que formă o na- 
liă; şi qud după aqueastă systemă dodecimale 
guare este quea mai complectă, pentru cuvinte 
forte mathematice (quici este divisibile prin mai 
mulţi numeri) are să se suie la o altă gammă cu 
doi-spredece discepoli, și cu un Domnu sau Mesiă 
dela quare are să înc6pă o lume mai nuoa, o eră 
mai nucă, 

Si cu aqueste trei gamme întregi şi complecte, 
pa quă ar' voi ă întregi şi completă historia   jumei, sau legile pbysice şi meehanice sau machi- ; 
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wa quca mare, orgul ubiversal que coprinde 
scârile harmoniei universali, a tot que & întregu 
şi « bine fârte, » i 

Noi dată nu le inventăm aquestea; n'ammu ficut 
noi Biblia; noi narrăm, spunem que este înt'ân- 
să, pe que systemă este scrisă şi continuată, şi 
quine nu crede deschi(ii-o şi vegă. 
„Numerii şi quantitățile nu numai în lumea an. 

tică, ci şi în quea modernă au jucat un rol forte 
important, și au format din sciințele quelle mai 
positive; cu differință ânsă quă în antichitate 
sciintele, fiind pe de o parte la începutul Jor și pe 
de alia fârte restrinse numai în cercul initiaţilor 
sau al preotilor, totul într'ânsele eră mysticu şi 
abusul mysticismului ajunse adesea pînă Ia caba.- 
listică,. Noi astiidi ne-ammu scăpat în sciințe de 
raysticismu şi cu atât mai vîrtos de cabală, şi pro- 
prietățile numerilor se înveță în ori-que arithme- 
tică. Departe de a facce mystere dinti'ânsele şi ăncă şi mai departe de ă devină viitorul printe'cu- 
sele, ne folosim de ver'a lor cunoscință, 

Aquesta & Moyse, şi astfel cunoscându'], vommu 
av6 chieea prin quare să '] pricepem mai bine, Qucl 
mai progressivu omu din țimpul seu, quel mai pro- 
fund legiuitorşi cunoscător de inim'a Omului si ap- 
prețuitor de demnitatea lui. Crescut ânsă în scol'a 
sacerdotale a Egyptului n'a putut scăpă de ă nu ave o tentură Gre-quare theocratică sau sacerdo- 
tale, atât în scopul quât şi în miglocele Lui, 

Spre exemplu Arhurele Sciintei, de unde puleă 
al narră că pe queilalți mythi într'un Sscopu pro- 
gresivu, că Budistii şi Chinesii, "1 a lăssat după 
syslema gelosă a obscurantismului indian si 
eg&yptean, şi ec cum : Mythul arburelui Scilntei 
fiind respândit în lot Resăritul, castele sacerdotali 
alle Indici, şi apoi alle Egyptulu şi altor coprinsu- ri făcură monopol assupra Sciintei şi 'si o appro- priară că un dreptu al lor. Primul dintre sacer- 
doții Egyptului, que cutedă î descoperi şi quellor 
'] alţi Gmeni din adevărutile Sciinței fa condamnat 
la morte de casta sacerdotale, şi sufieri un atroce 
și îndelungat mariyriu. Aquesia apoi după fahu- 
lele allegorice alte îăreeiei devini Prometheu, que, 
pentru quo ă cutedat ă fură focul din ceru Şi a instrui şi lumină cu dânsul pe 6meni, fu condam- 
nat în eternitate ă fi legat pe o stâncă Şi în eterni- 
tate A i se râde reruuchii de un vultur. Arburele 
Sciinţei eră prohibitu popolului de ă: se atlinge de 
densul; în dogmele indiane, sacerdotii făcusseră ă, 
se crede quă rădăcinele lui se affundă pînă în in- fernu, quă de acolo îşi tragu sucul lor, ŞI quă qui- ne gustă din fructele lui more. — Prima protes- 
taţiă que fu în Indii în contra aquestei dogme, și quare se încercă de ă facce Sciinta populară, fu a lui Budă que nu întârdid de ă A perseculat şi ellu şi discepolii şi adepţii lui, que cu totii 
se refugiară din ÎIndiea, pe la ginte barbare 
şi mai vîrtos în părţile Chinei, unde îşi predieart 
nuoele doctrine mai liberale. Aquestia, spre ă facee 
sciinţa populară, sau iertată la tot oinul, întârsori arburele alt fel, şi assigurără pe toţi adepţii lor, quă rădăcinele lui se întind în sus pînă la ceruri, quo de acolo îşi tragu sucul lor, quă ramurele'i escind că radele sdrelui pe pământ şi quă quine gustă din fructele lui, assrbe şi ressufflă viață eternă. Aqucastă doctrină apoi fu persecutată de catholicismul de pe attunei indian şi pharaonicu că, evesie, că doctrină însînitâre şi tentatăre, venin6- 
Să ca veninul serpelui ; şi 6ceă mythul S&rpelui, pentru quei que îşi arrogă pe attunci numele de drept-credineioşi, 'sau de sclavi şi ionoranți de 
bună voie. Moysă cu arburele lui prin urmare mi.
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rose de departe tin'a şi urdorile de quare se înti- 
nasse în seâllele invidiâse alle sacerdoților Egyp- 
tului. Precum a resturnat toți mylhii, putea 
resturnă şi pe aquesta în folosul omeniri! ; âusă 
cum se vede aveă âncă nevoie că secretele sciinţei 
să fiă numai în partea unoror privilegiați 6re- quari, spre ă conducce printr'însele popolul că 
prin nisce miracole. 

Moysă este veru şi eternu numai acolo unde în timpul seu ardică stindardul Veritătii şi al progre- 
sului ; quâţi au remas sub stindardul aquella sunt înapoi cu patru mii de anni. Propheţii Judeei, pur- tară agquest stindard şi îl dussero mai nainte; Christ îl ardică şi mai sus, şi devanțo seculii cu dânsul, sărind peste 40 şi 50 de seculi mai în vii- tor. Christ nu se ţină că alţii în parallel cu seculul 
seu ; desveli adeveruri que peste o mie şi do& de anni abiă le vor putea întellege Gmenii; quăci în adevăr Nuoul Testament âncă pînă astădi nu este nici desciftrat. Qua sa '] priceapi 6menii, cată mai ântfiu a'1 descriftă; și qua sa] practice, cată mai ântâiu ă '] pricepe. — Legile romane din timpii lui Romulu şi Numă, Prescriă qua ori quine îşi înjughiă şi îşi mănâncă viva de labâre cu morte sii fiă pedepsit. Pe quât există aquea lege scrisă, eră semnu guă tot se călcă; de quând însă se înscrisse în inimele sătenilor, în interesele lor, în deprin- derilelor, înquât bouleanul şi branduşa sa'i fiă că un copillu, că un ajutor, şi mârtea juncanului şi junicei să o plângă că mârtea unui membru al familiei, de attunci legea, devenind practică, în- cetă de a mai fi scrisă. — Domne! quât suntem âncă departe de aquei timpi quând Evangelie le talie vor fi serise în inimile Gmenilor, în dati- nele și deprinderile lor, şi quât de departe îţi fu aventul străbătând secolii înainte şi plântândur'ţi stindardul Charitaţii, iertării quellor que nevoiescu şi ne facu reul, divinisării Pâinei și Vinului que se producu cu sudârea şi sângele Laboratorului, stindardul baptesmei prin Spiritul Adevărului que este Spiritul Sciinţelor, cu un cuvânt stindardul Salvării, Mântuirei, que este ver'a perfecta şi în- treita Libertate a corpului, a sufletului şi a 
inimei ! 

Vedi aqueste idei nepricepule âncă, neîntellese 
nici însuşi de secolul XIX » Quând 6menii îşi 
caută libertatea acolo unde nu este, în sclavia in- 
tellectuale şi morale şi în întreita prin urmare sclavie corporale; aqueste idei nu le-aflăm în Moysă que închide callea quare ducee la arburele Sciinţei, cu sabii flacarătâre, unde Christu, vine şi ne unge pe toți de suverani și preoți şi ne trece prin baptesma sau spălarea Spiritului Adeverului. 

Suntem siguri quă toţi que se mai speculă cu 
innoranța 6rmenilor, or pentru qud ei au remas, 
că innoranţi, filii ai întunerecului > 0 pentru quă singuri vor să ţiiă chieile que deschid porţile sciinței, suntem siguri quă vor Sirigă la eresiă, vrând să appere pe Moysă şi acolo unde nu se pâte apperă singur. — Pentru agqueea le dicem nu- mai 0 vorbă : Daqua, Domnilor, vreţi să ţineţi pînă la un'a la quâte dice Moysă, şi daqua totu que dice eilu este adevărul absolut, şi daqua acolo unde a stat ellu a stat şi Timpul şi Progresul tot de o dată, attunci n'aveţi de que să mai fiți ehrestini, si chrestini din al XIX-lea secul, îmbracişaţi cu toţii mosaismul întregu, deveniți cu toții Judani sau Hebrei, sau faceți şi mai bine, fiţi sinceri că Ma- homet, que dice; nu ve dau altă lege, altă credință alt ritu, altu Dumnedeu, de quât legea, credința, 
vitul, Dumnedeul lui Abraham.   

CAPU XIII. 
8 vers, «.... Quăci 6meni fraţi suntem noi. » — 

Aqui qua și în multe locuri vorb'a frati, frate, 
însemnedă consânge, connat (rudă) quând se ia în 
locu de nepot și unchiu, quând în locu de veri; şi quând în locu de connationali sau de apprâpele 
nostru, cum dicem şi în românesce : frate, frati- 
lor, şi la quei que nu ne sunt consângi. 

10 vers. «Că şi Paradisul lui Dumncgeu. » 
Aqui nu 8 o comparaţiă quare să se ia ad litteram; 
ci spre ă arătă superioritatea qualităţii locului quă 
eră adică adăpat şi frumos că o gradină din quelle 
mai desfatătâre. Si în românesce este expressia 
quând voim ă arătă quă un locu, o câmpie ă fru- 
mn6să, dicem : Raiu şi nu alt quevă, frumos că în 
Raiu. — Se scie iar quă vorb'a paradis însemnegă 
grădină. Pe de altă parte vorba Dumnedeu sepune la mulți substantivi şi adjectivi qua să arate mă- 
rime, qualitateînaltă, excellente, eminente; precum 
şi în românesce quând se dice Omul lui Dumne- 
deu nu se întellege ad litteram că o possessiă, ci 
quă & un omu bunu și bunătatea îi & în mare 
gradu, aşă paradisul lui Dumnedeu, vă să dică o grădină, mare, cultivată bine, delicidsă, manni- 
fică, o gradină que n'are semene. Tot după cuvrtu- 
tul aquesta, de multe ori în hebreesce spirilul lui Dumnedeu însemnedă un spirit nalt, excellent, 
un geniu mare. 
"12 vers. «... lar Lot locui într” o cetate din 
quelle circonvecine şi îşi aşşădo tabernacolul în Sodome... » — Cu aqueast'a se întellege quă ave- 
rile sau vitele salle le aveă în pregiur, iar lo- 
cuința sa sau queea, que dicem quartierui general "| aveă în Sodome. Vorb'a Sodoma o punem tot 
d'auna în plural qua să fim conformi quât putern 
mai mult cu versiunea quellor Stpte deci. . 

14 vers. «.... Către r&sarituri şi Mare. » Vorb'a 
mare este în locu de appus. De multe ori în Bibliă 
punturile cardinali se numescu după ohjetele que 
sunt în partea locului; şi în românesce Nordul sc 
dice la Munte, şi Miada di la Baita, pre cum şi vențurile: Munteanul şi Băltăretul. 

1: vers. «.... Dăl voiu ţie şi posterităţii talle. » Aqaui şi ori unde airea se vă” vede vorba posteri- tate, sc dă de scire quă în original este vorb'a « semânță. » Ammu depărtat pe quât sa putut aqueastă vorb'a, pentru cuvinte quă astădi lumea 
nu se mai exprimă ast fel, “au schimbat şi legile şi morâvurile. Cu tâte quăaqueastă vorbă pusă în sin- 
gular commun qua să arate collectivul, adică vorb'a 
semântă în singular să însemnede descindenţi, stră- 
nepoţii, posteritate în infinit, este că şi Israel să în- 
semnede o naţiă, că şi did să însemne un period de secoli. 

CAPU XIV. 

1 vers, « ... Si Thalgal rege de natii. » In Orient de multe ori se vădu nu numai astădi ci din quea . mai naltă antichitate assemenea titluri pompose : 
Assemenea denumiri se vedu şi în Homer ades- sea ; Ensusi numele Agamemnon vă să dică duce de natii dela ăyw (ducu, ducă). Assemenea este şi numele qualificatitif Agisilau (duce de popoli). De multe ori luă aquest țillu pentru quă în ade- văr şi eră capu sau suveran la mai multe naţii ; de mai multe ori ânsă şi "1 dă &nsuşi pentru quă nu aveă nimicu în faptă. Quâţi și astădi au nisce titluri que în turcesce se dicu nafelg : sophologio- 
tate, pansophologiotate, Santissime, illuslrissime, 
ercellentissime. etc..., acolo unde sapiența, san- 
titate, lumina lipsesce cu totul. 

6 vers, «.... Pînd la terebinthul Pharan, »
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Vulgata dice pînă la câmpia Pharan; tradueţiile 
din hebreesce dicu pină la El-Paran că un nume 
propriu. Despre Chorrhenii, sau Horrheenii or 
Horrhei, de quari se vorbesce în aquest verset, dicu 
unii qud ar fi fostu aquea stirpe de Ethiopieni 
que se numiă Troglodyti 

10 vers. « Fugiră regele Sodomelor şi regele 
Gomorrhei, şi (mulţi) cădură acolo. » — Adao- 
gim vorb'a multi; quăci almintrelea se înțel- 
lege quă aquesti doi regi câidură acolo ; unde 
mai la valle la versetul 17 vedem quă regele So. 
domelor iar appare. Daqua dar vommu sterge 
vorb'a multi, cată să dăm verbului cădură nu în- 
semnarea lui naturale, ci figurată, adică perdură 
bătaia, se înfrânsesă, quăei de ar fi cădut prinşi 
sau morii în adevăr, n'ar' fi avut cum să mai se 
arate. 

14 vers. « Luară căllerimea tâlă... şi se retras- 
seră. » La aquest verset iar adiogim vorb'a (vin- 
gătorii). Textul hellenicu se exprimă prin Ea6ov 

"Tăv înnov măcov, Aqui & timpul mai arătă quă 
vorb'a &pc dela capu XIII, vers. 18, nu însemn&- 
dă stejar ci stejărel; pentru quă şi aqui vorb'a 
4 înmos sau sv înnov nu însemnâdă fpa ci 
cullărimea sau armentele, hergeliile. De s'ar' tra- 
ducce din littera în littera 2a6av zăv îremov 
Tăzav Sar dicee luară €p'a tâtă. Quelle lalte 
versiuni nu facu nici o mensiune despre cai sau 
căllărime, ci numai despre provisii şi altele. 

43 vers. « lar unul din quci scăpați, venind 
însciintă lui Abraham peregrinul (alte versiuni 
dicu hebreul, textul hellenicu dice msgăra callă- 
torului că un străin sau peregrin que eră) « que 
locuiă în querretul lui Mambre Amorzeul. » În- 
semnăm aqui quă Gomorrha, se dice în hebreesce 
"Amorrha, şi prin urmare Amomrheu sau Amor- 
rhean vă să dică Gomorrhean.— Cu tâte quă prin 
Ammorrheeni se întellegeă toți Chanancenii în 
genere. 

14 vers. « Ex preotu al lui Dumnedeu quellui 
Pre-înaltu (Melchisedec). » După quare ritu sau 
religiă ? A tui Moyst âncănu există. Abraham ân- 
că nu eră nici mosaist, nici christian, nici musul- 
man, şi cu t6te aquestea,i6 te religiile aquestea îl 
iau de model, şi îl arată de plăcut lui Dumnedeu, 
şi apoi un rege chananean ministru al lui Dumne- 
deu? (Vedi tractatul despre historia univursale). 
Religia & un'a în toți timpii şi în t6te locurile că 
şi Sciinţa; t6tă sciint'a ânst îşi are începutul sau 
legânul seu. Que ar” fi de medici daqua s'a în- 
țeslă întru ă sci numai quâte sciă Ippocrate ? que 
ar fi de mathematici, quând ar starui întru ă sci 
numai quâte sciă Pythagora şi discepolii aquestuia? 

20 vers. « (lar Abram) dette aquestuia decimă 
din t6te (quâte luassc). » Aqui adăogim sujelul 
Abraham, pentru quă este adaogit în ite versiu- 
nile, şi Ensuşi în traductia vechiă remână ; în ori gi- 
nalul ânst quellor S6pte-deci nu se află, şi fiind 
quă regele şi preotul Melhisodech este sujetul 
quare vorbesce, după Septaginta se întellege quă 
Melchisedec dette decimă lui Abram, iar nu aque- 
sta aquelluia, Se vede quă quelle lalte versiuni 
adaosseră într'adins numele Abram, qua să nu 
se facă scandal şi învățu reu că un rege şi preot 
să dea decimă unui particular laicu că Abram que 
nu eră nici preot, nici rege, nici încai principe sau 
vrun baron Gre-quare. Noi ammu pus numele 
Abram în parenthese qua să se scie quă în origi- 
nal nu există, şi (quâte luasse) iar în parenthese, 
quă nici aquestea nu există în original, 

  

  

CAPU XV, 
A vers. Meză 76 ţiuara rara Exyevi0n fus, Kvgtov 

« După cuvintele agquestea se făcu cuvântul Dum- 
nului. » Tradusserăm vârb'a gâpara (cuvinte, vor- 
be) prin evenimente, întâmplări, pentru qud aquea. 
sta şi însemneadă,. Adessea în Bibliă vorb'a Bipata 
(eminte) însemneadă quelle que sau dis, quelle 
espre quare vorbirăm, şi prin urmare evenimen- 

te întâmplări; pentru quă în capitolul precedent 
nu & vorb'a de cuvinte ci de quâte sau întâmplat 
între quei not regi, cum şi lui Abram şi lui 
Lot, etc. 

2 vers. « ...Eu moru fără ă lăssă nici un îiliu, 
iar filiul domesticei melle Masec, aquesta & Da- 
mascu al lui Eliezer.» 5 ît vis Macin îs oizoyevoSe 
uay, o5ros Aapaoxăs "EMetio. Aqul sunt după unii 
numai do personnage adică Masec domestic'a, şi 
Eliezer que eră Damașcu sau din Damascu adică 
damaschinean. Neînţellegerea în hellinesce este 
quă numele hebraice şi străine, quelle mai multe 
sunt nedeclinabili şi nu se sciu de que casu şunt. 
Aqui, Aauacxăe "Esti, daqua amândoă sunt de casu 
numinutiv, amondoă arăiă un singur personna- 
giu, adică Damaschineanul Eliezer; dagua Aauaoxăe 
este numitiv, după cum şi este, şi 'EXete este 
în genetiv (al lui Eliezer), attunci sunt dot per- 
sonage, adică Dumascu (filiul) lui Eliezer, şi prin 
urmare €esu trei personnage : Masec domesti- 
ca, unul; Damascu filiul, altul; și Eliezer tatăl 
lui Damascu și prin urmare bărbatul domeşti- 
cei, al treilea. Vessiunea quellor Septe deci, având 
numele Eliezer nedeclinabil, se lassă ă fi înțel- 
l6să în amândoă modurile. Noi consultând şi 
alte versiuni que fiă-quare differă întrun chipu 
sau întraltul, şi sciind din quelle que urmeadă 
în capitolul XXIV quă intendentul sau quel mai 
mare peste Gmenii lui Abraham eră Eliezer que 
fu trimis spre ă luă femee lui Isaac, suntem măi 
convinşi quă Eliezer. cătă să fiă bărbatul domesti- 
cei iar nu filiu, şi guă filiul aguestor doi, despre 
quari se vorbece cătă să fiă altul, şi prin urmare 
luăm pe Damaseu că nume propriu al filiului, iar 
nu că nume naţional al lui Eliezer. Intrebăm iară 
daqua în timpul lui Abram cetatea Dumescu cxis- 
tă qua să potă vre un omu ă se supranumi Damas- 
chinean sau qua vorb'a, Aapaoxos să însemuede 
locuitor din Damascu? — Vorb'Â otnoyevăc ad lit- 
teram înscinneadă născut născută în casă, nu af- 
flarăm altă vorbă singură mai propriă de quât do- 
mestică dela domu, casa. Multe versiuni o arată 
cu vorb'a intendent epistat al casei ; ânsă în Septa- 
ginta se pune în feminin râs cizoyevode adică al 
domesticei, sau al născutei în casă. 

3 vers. « Si adaosse Abram : fiind quă mie nu 
"mi ai dat filii, quel născut în cas'a mea vă nhoş- 
teni. » Eccă que dreptuși sau cu que condiții eră 
în aquei limpi patriarehali şi ânsuşi astădi între 
Arabi și Turci domestici, feciorii în casă, sau filii 
domesticilor que se născcă în casă, și pe quari ver- 
siunile păgâne îi traducu prin vorbeie sclaui, servi; 
Ei aveau dreptu de ă mosteni pe patron, deveniă 
ginerii şi nurorile lor, consorțile lor; şi dagqua nu 
deveniă pentru împregiurări mai legali şi mai le- 
gitime nici una dintr'aguestea, patronul aveă o 
datorie de ă le creă viitorul, de ă “iscotte, cum se 
dice pînă în dioa de astadi, ciraci. 

10 Vers. « 1 le lud (Abram) t6te aqucatea (adică 
junicea, capr'a, berbecele, turtarella şi columb'a) 
şi le despărți sau tăid pe din jumătate, şi le pusse 
facă în facă între densele; iar passerile nu le des- 
părţi. » — Aqui se arată Gre-cum ritul sau cere- 
monia cum se făceă sacrificiurile şi mai virtăs 
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quelle de alianţe, de pacturi, de tractate. Cum se 
vede animalele patrupede se tăiă pe din doă sau 
în bucăţi, passerile nu se taiă, se allegeă ânsă, da- 
qua, eră vorba de tractat de egal Ja egal, sau pas- 
seri egali sau mai de aqueeaşi natură că aqui tur- 
turellă şi columbă ; un'a representă o parte con- 
tractantă și alta alta. Pintre jumătațile animalelor 
tăiate trecea ambele părţi contractante, de unde 
şi la închierea de pacte, de tractate vorb'a trans- 
actio; trans-ago, îreccere prin, sau prin midlocu, 
Vita se tăiă în părți egali qua să arate quă quât 
drept este d'o parte atâta şi de queealaltă. Durane- 
deu aqui condescinde ă tractă egal da egal cu Omul. 

44 vers, « Aşă passeri veniri şi se pusseră peste 
corpurile, peste jumătăţile (vitelor tăiate) şi son- șădă şi Abram din preună cu densele. » -— Multe 
traducţii cum şi quea. vechiă română vorb'a pvea o traducu passcrile, par” quă ar” fi fost ză ăpvea. Di. 
când passerile, şi nu passeri, se întellege quă ar fi fost passerile despre quare sa vorbit, turterel/a 
adică şi columb'a. Aqu ânsă & vorbă de alte pas- seri , şi attunci esu dot înțellesuri quând se 
adaoge : « şi consedă şi Abram din preună cu dânsele. » Adică un întelles este qub la vite tăiate 
se adună passeri rapaci, şi Abram se pusse peste 
aquelle jumătăţi qua să le appere; altu înțeles 
iară ese, qud fiind vorb'a de un pactu sau de o 
transaciid, Dumnedeu, că spirit, fu vepresentaţ 
prin passeri que veni ă se pune peste jumătăţi, și Abram, că altă parte contractanta, conşedu şi 
ellu. : 

12 vers. « Iar către appusul sârelui, extase cădă peste Abram şi ecă, etc...» — Nu se cuvine î uită quă quelle dise pînă aqui în unspredece 
versete precedenti, sunt vedute în visu, şi acum Ja appusul s6relui se vede quă & deşteptu Abram 
şi cade extase peste dânsul. Quăci de nu s'ar' în- țellege aşă, tote quelle gise pînă aqui sunt înain - tea appusului sârelui, şi cum i S'ar fi dis dioa aievea, daqua nu eră în vis, în versetul al 5 lea, să 
numere stellele cerului, de le pâte numără? 

13 vers, « .... Cunoscând vei cunâsce. » Styl biblieu, quare nu se ţine numai de o manieră 
naivă si primitivă, că şi audind vei audi, vedând vedă şi alte assemenea, ci are şi un înţelles parti- cular şi în adins. Daqua assemenea expressii ar” îi numai nisce hebraismi, ammu vedâ pretutindeni 
Verbii exprimaţi tot astfel; ânse mai de multe ori autorii hebrei se exprimă în modul aquesta nu- mai quând verbului vor să dea mai multă putere, Cunoscând vei cunosce, nu va să dică numai ă cu- n6sce simplu, ci ă luă bine ă minte, ă considereră lucru de tote părțile, sa'ti deschiti minţile ; precum Si audind vei audi vă sa dică să "ţi deschidi bine 
urechile, şi să ţii minte, iac nu pe o urechie să “ţi 
între şi pe alta să ţi 6să, 

16 vers. « .... Qud âncă nu s'au împlinit păea- tele Amorrheilor ; adică Chananeenilor, a quaror'a țârră eră promisă descindenţilor lui Abram, 19 vers. « (Si pe Eveeni.) » Ensuşi Septaginta pune aquest nume de popoli în parenihese; caus?a pote fi quă în quelle “lalte versiuni nu se află, şi după system'a lui Moysă cătă să fii ori dece po- poli, ori doi-spre-dece, și cu Eveenii se facu un. spredece, Se pune dar în parenthese, 

CAPU XVI, 

3 vers, « Si luând Sara, femea lui Abram po Agar Reyptean'a domestie a, sa, dupo dece anni de quând locuiă Abram in ţerr'a Chanaan, o dette lui Abram de femee, » — Ammu arătat în que con- |   

diţii se află quei que se diceă copii şi fete în cast 
cum și 6nsuşi quei cumpărati pe arginţi, nu numai în timpii guei mai antici, ci şi pînd astădi în păr- 
țile Asiei. Occasia vine aqui spre ă desvoltă şi mai 
întins aqueste datine sau legi patriarchali. Tâtă 
femeea quând se mărită, adduceă cu sine la băr- 
bat şi o altă f&tă sau mai multe că copille în casă spre serviţiu, şi către quare patrân'a miresa con- 
tzactă că 0 datorie de mamă spre ă provede despre 
viriorul ci, Pe de altă parte eră un fel de mesură, 
luată de nai nainte de părinţii miresei. Legea prescriă quă daqua o femee nu vă nasce filii în 
curs de dece anni dela maritagiul ei, bărbatul eră în dreptu de ă o lăssă. Asă la întâmplare de ster- 
pitate, qua să aibă femea parte la moştenirea hăr- 
batului că mamă de copii, se provedeă de mai nainte d'ă ave o ancillă sau fâtă în casă, şi după dece anni de sterpitate să o pâtă ofleri bărbatului. Aşă pe de o parte bărbatul nu mai aveă cuvânţ 
qua, să se desparță de dânsa; pe de alta, daqua 
ancill'a deveniă mamă, copilul ei eră, considerat că Ensuşi copilul patrânei ; quăci aqueast'a fiind că 
mamă ancillei, eră că bună copilului şi prin ur- 
mare familia eră în harmoniă. Eccă dar condiția 
aquello» que prefăcătorii Bibliei îi traducu în nume 
de sctavi şi de sclave. Un assemenea, exemplu şi mai desvoliat vommu ved6 şi În cassătoria lui Iacob. — Sara dar, cum se exprimă textul. după dece anni de sterpitate sau de quând se află în terra Chanaan, offere lui Abram pe Agar ancilPa sa qua să'i dea moştenitor. 

6 vers. « Disse Abram către Sarr'a : eccă an- cill'a înaintea ta este ; fă cu densa cum plăcut îţi vă fi. Attunci Sara, încep ă o amări, şi aqueasta, fugi dela fac'a, ei.» — Aquest verset învederedă şi mai bine quâte disserăm mai sus, Daqua 
Patrân'a se consideră că o mamă către copill'a ei adoptivă, aqueast'a prin urmare avea datoriile de 
respect şi de ascultare que se cuvine ă ave o filiă. Filiul que îşi dispreță părinţii & reprobaţ de tâte moralele. Abram că omu drept nu puieă dă ori- vală femei salle, puteă, ânsă acceptă ofiert'a ci al quăria scopu cră averea de filii pe o calle legale şi afară de ori-que discordiă, Agar dar, filia in- solente şi nerecunoscătâre fu lăssată în discressia pâtrânei sau mamei salle adoptive. 
12 vers. « Aquesta vă fi omu feroce... » 0iroc tora,  dypotoc  dvpwonos, Traducătorii vechi români traducu vorb'a ăypoixog prin lucrător de pământ que n'a fost nici de cum nici de charac- 

terul nici de felul vieţei lui Ismael ; CU 0 asseme- 
nea expressiă nu face quinevă de quât ă arătă ne 
adevărată prevederea angelului, idee que n'a putut trecce prin mintea lui Moysă. &ypotxos vine de 
âvpos campu şi oixos casă, adică omu que trăi- 
esce de parte de lume; tot dela &ypăc vine Şi &ypos sălbaticu que nu trăiesee în lume. Aqueasiă vorbă are mai multe însemnări în hellenică : rusticu, rosolun, salbuticu, feros, feroce şi apoi se pâte În şi că sătean. Nici o expressiă nu ni s'a părut mai justă pentru characterul lui Ismae] şi al descin- denților lui că, qualificativul feroce, sau feros, 

CAPU XVII. 

5 vers. « Si nu te vei mai numi Abram, ci Abraham vă îi numele teu. » — In Orient si 6n- suși în Occident din quea mai 'naltă antichitate, numele Gmenilor se dă că nisce adjectivi qualifi- 
cativi, după împregiurări dela naseere, precum și 
la noi să dă nume de Albul, Negru, Sâre, Măi. 
nea, etc, In viaţa sociale apoi, adessea se schimbi 
numele, sau drept o recumpensă dela cetate, că Vi< 
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tejescul, Movilă, sau spre pedepsă, că 'Tunsul 
Rasul, Dracu, Trepelus; sau spre batjocură, că 
Cîrnul, Ciungul. Dela, feodalitate înquă se adaoge 
la nume şi quâte un de, won, ete. Moysă dette 
nume de Abram quellui que eră, să fiă începutul, 
Hebreitor spre a'l onnoră cu quel mai august nume 
ue eră pe attunci în Orient; quând ânsă Dumne- 

deu îi promitte quă are să deviă tată, şi prin ur- 
mare patriarchul unui forte numeros popol, at- 
tunci spre ondre mai mare, îi dă un nume prin 
quare îl indentifică cu ânsusi Abrahma sa Brahma, 
numindu'l Abraham. — "Tot aqueeaşi ondre la 
versetul 15 face şi femeii aquestuia, quare fiindu'i 
şi suror, din Sara devine Sarrha, că âususi Sarrha- 
Suaty consârtea, filia şi suror'a lui Brahma. 

11 vers. « Si vă veli circontiiiă carnea acroby- 
slici vâstre,.. » Tradueţia vechiă româna nici de 
cum nu correspunde la operatia cireconcisiei sau 
tăierii în progiur prin « şi veţi tăiă în pregiur mar.-. 
Sinea trupului vostru. » Aqui nu ă vorbă nici de 
margine nici de trupu, daqua i se vă dă înteles de 
corpu îar nu de cadaver, queea que în adever în-   

semneagă. Apoi şi de ar fi traducţia or ad littee 
ram or prin periphrase, ori-quât de exactă e mar- 
ginea trupului » nu este de quât un'a din aquelle 
disgraţiate expressii que tot d'auna arată o limbă 
într” o stare de glossă sau de gergu. meptrunbâosoda 
Tiv oâpxa râs âxţoâvoriac uuâv, După limba cultă 
romană vorba ăxpoâvoria se pote traducee pe ro- 
mânesce în : prepuţiu sau prepuţă, Penteu buinacu- 
viinţă ânsă preferitâm vorba hellenică. 

14 vers. « Si necircontăiatul mascule, quare 
nu'şi vă tăiă carnea acrobystiei salte în dica a 
opta, slinge-se-va suffletul aquelluia în generele 
seu.» — Pruncul de optu gille nu psâte fi culpabil 
de neţinnerea unei legi pe quare ellu nu o cunâsce 
nici nu o pâle execută. După litteră aqueastă lege 
ar” fi nedreptă de n'ammu luă spiritul ei. Scopul 
legii este de ă nu remâns nici un Isvaclit necir- 
contăiai, şi de aqucea punne păcat mare, şi speriă 
părinţii despre viitorul pruncului. — Cu stingese- 
va sufftetul lui, mulţi întellegu quă necircontăia- 
tul vă fi blestemat de ă nu av6 posteritate adică 
de î i sc stinge numele. 

IV. 

VAIERA, 

CAPU XVIII, 
2 Vers, « Si beci îrei bărbaţi... » Si apoi în 

versetul 3 que urmedă Abraham dice : « Dâmne » 
în locu de « Domnilor. » Aqui iarăsi vede quine- 
vă doetrin'a unităţii compuse din trei principe. 
După quelle que urmEdă în tot capitolul aquesta 
învederai se cundsce quă Moysă arată quă aques- 
tă visită que avă Abraham fu Ensusi a lui Dumne- 
deu representat prin trei bărbaţi, 

Cu aqueastă visilă de trei bărbați se învederea- 
dă iar qui Moysă vrând ă distruge iradiţiile idolatre 
le applică ia Gmeni. Brahma, după credințele in- 
diene, assemenea avu o visită de trei personage în 
tabernacolul seu. Si Moyse după que dette numele 
de Abraham capului Israeliților, îi dă şi aquea vi-. 
sită de trei bărbaţi, qua să învederede quă aqueia 
pe quare păgânii îi consideră deDumnedei Hebrei, fi 
consideră de 6meni, Si quă Dumnedeul quel ade- 
verat este numai Quel que este; şi fiind qud sim- 
plu absolut nu există, unitatea lui divină este 
compusă de trei. De ar' fi dis quă Quel gue este ar” 
fi simplu, ar” fi fost că cum ar” dice « Quel que 
nu există, » 

6 Vers. «... Si fă subeineritii... ai moincov 
Evxpugias, » Agquestă vorbă s'a tradus în parenthese 
prin azyme, cum se află și în traduclia vechiă ; 
ânsă vorb'a azyme este vorbii hellenică, şi de ar” fi 
voit quei Sepie deci ă întellege azyme, ar" fi pus 
Ensuşi vorl'a aquesia, iar nu 2yxpugias. Azymă, 
que vă să dică fară-dospire, este aquea pâine sau 
turlă que n'are aluat. Aqui se vede quă & vorb'a de 
pâine sau de o turtă que se câce în cenuşă ferbinte 
că la toţi popoli nomadi que nu au cu dânşii cup- 
l6re, de este dospită sau nedospită paînea, nu & 
întrebare aqui, qua s'o determinăm prin vorb'a 
azyme, ci dicem că şi quei Sâpte deci « subeeneri- 
ţii » adică queea que se câce sub cenere sau cenu- 
să, fiă dospit, fiă nedospit. 

8 Vers. « Si luă apoi smântâna și lapte şi 
vitellul que a fost friptu... » Originulul hetlenicu   

dice Govzupevy que în genere se traduce prin vorb'a 
untu. Unde în sine nu este de quât queea que se 
trage din lapte, quare este smântân'a que apoi mo- 
dificată devine, aqueea que dicem unu prâspăt, 
Nici Moysă, nici quei Sâpte-deci nu credem să fi 
înțeles unt cu vorb'a 8o%swgov; quăci din quea mai 
'naltă antichitate în orient nu se servă de quât cu 
untul topit, que crudu este forte neplăcut la mân- 
care, şi nici nu este de stylul ospătării câmpestre 
şi a vieței nomade, Apoi după datinele Israelitilor 
nu eră iertat ă se amestecă cărnile (cum se vede 
aqui vițellui) cu lăpturi ; şi untul cu vițel nu se 
putea învoi la un assemenea de august ospățu, 
afară numai de nu se vă fi mâncat untul separat, 
şi attunci se cuveniă ă adaogi şi vorb'a « prâspăt » 
que nu există în original. Tot simţul commun 
pricepe qud aqui & vorb'a de smăntână iar nu de 
unt. 

20 Vers. « ...Strigarea Sodomelor şi Gomorrhei 
se îmmulţi... » Vorba strigare însemneadă clam6- 
re, accusaţiă ; aqui nu 8 vorb'a, quă Sodomele şi 
Gomorrha sau locuitorii lor strigă, ei quă țipetele, 
accusaţiile despre crimele sau păcatele lov se îm- 
mulţisseră. 

21 Vers. « Si respundend Abraham disse : Acum 
începuiu ă vorbi către Domnul meu... »—De aqui 
se începe o eră nucă despre eunoscința de Dum- 
nedeu, Pind aqui Divinitatea eră credută în tot 
que & tare, potent, şi ânsuşi terribil că elementele, Bun&tatea, justitia blândă, misericordidsă, ierta- 16re nu eră attributele lui Dumnedeu. Ensuşi du- 
po Mythul Căderii, que nu "1 a inventat Moysă, ci | a aflat în tot Resarilul narrat şi representat în mii de moduri unul de quât altul mai straniu şi mai necuvenit Divinitătii, Ensuşi după aquel my- 
thu que Moysă îl mai omenesce sau îl mai divini- să, Dumnedeu se vede neîmpăcabil în decisiile sale, Abraham vegi pînă aqui pe Dumnedeu pro- 
miltător că ori que fiinţă avulă que possede uni- 
versul şi pote dă cu mâini pline, îl vedu quă în-
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chieiă allianţă cu dânsul şi vă să affirme pactul 
pintr'un semnu sau un sigiliu que se numesce cir- 
concisid. Ralia umană que vorbesce sau cugetă 
prin Abraham, par' quă s'ar fi indoit pînă aqui 
quă vorbesce cu Dumnedeu; cum audi ânsă qu5 
pentru cinci deci de 6meni justi Dumnedeu iartă 
o cetate sau 0 naţiă întregă, sau vorbind nefigu - rat, quă daqua într'o cetate într'o assemblec que 
vepresentă o naţi se află ; inci deci de 6meni justi 
aquea cetate, aquea naţiă nu pere ; (că cum ammu 
dice noi acum qu5, daqua în divanul ad hoc s'ar' 
îi aflat cinci geci de 6meni que n'a fi tras fiă- 
quare spuza pe turta sa, qucci fiă-quare quând 
vorbiă de pringu străin îşi aveă candidatul seu pă- 
mântean sau phanariot sau phanariotisat, natia 
română 'şi ar fi pus temeliile unui viitor ferice) ; 
quând Abraham in fine aude quă se pâte mântui 
un popol daqua are cinci deci de Gmeni integri, at- 
tuuci, par” ar quă începe ă resulflă şi exclamă : 
acum vedu şi eu quă vorbescu în adevăr cu Dum. 
nedeu, cu Dumnul men, acura în adevăr recunâsee 
0 assemenea ființă de Domnu al seu. Aqueastă 
justă exelamatiă, vedem quă mai nici un trăduct- 
tor n'a observato șinu "i a dat aquel ton que fiă 
quare dă expressiei salle quând se convinge cu qui- 
ne are dă facce : că şi quând ar” dicee : hei! vedi 
asă, acum începuiu ă vorbi cu Domnul neu; pînă 
aqui eu nu vedeam de quât tot lucruri que me 
făcea ă me îndoi. Fiind dară quă se convinge în 
adevăr quă vorbesce cu un adevărat Dumnedeu 
cârcă şi mai departe şi îl vedem pînă unde se în- 
tinde în versetele următâre. 
„34 Vers. « Mai disse Abraham : fiind qu5 amă 

vorbi cu Domnul meu (şi nu cu altul), iar da- 
qua se voraflă dot deci? (de justi). — Mai disse Domnul, nu o voiu perde pentru aquei doă 
deci. » — Aqui 8 vorba de Divinitate » dice Abraham, şi fiind quă mă adrossu către dânsa, o 
întrebu quă doă deci de 6meni intregri potu mân- 
tui un popol? și Dnmnedeu afârmă, quă nu se- 
perde un Stat (pentru quă cetate însemneagă şi Stat) quând are do deci de bărbați integri. Apoi 
în versetul următor descinde şi pînă la dece. Si în 
adevăr mult potu facee unei naiii dece bărbaţi cu 
minţile întregi, cu inim'a necorruptă, cu un cuvânţ 
drepţi în starea normale, que passă în ainte pe cal- 
lea drâptă şi nu se abatu, nu schidpătă, nu cadu 
nici în drepta nici in stângă. Capitolul aquesta este 
forte remareahil şi pentru durerea lui Abraham 
despre semenii sei pe quari voiesce a'i scăpă, şi 
pentru misericordia lui Dumnedeu, vorbind în styl 
figurat; tot ânsă que 3 mai remarcabil este quă 
Moysă narrând aqueastea, și aqui îşi învedereagă 
cunoscint'a sa de legile eterne alle lui Dumnedeu, şi 
de puterea que are ființ'a assupra neființei : un punt 
de lumină lumineadă t6tă casa şi [ace să dispară 
tot întunerecul que domină într'nsa, Binele acti- 
vu & în stare ă facce să dispară tot reul. Un singur 
drept, de este în capul unui Stat; ă în stare ă for- 
mă viitorul unui naţii şi ă amellioră miliâne de individe. Cetatea & scăpată, focul Sodomei şi Gho- 
momei nu cade pe dânsa. — Moyst ne arată aqueasta doctrină, narrându-o după system'a sa 
trinitară şi decimale : începe dela 50, şi scade mai 
antâiu de doă ori quâte 5, adică 10. şi apoi de 3 ori quâte dece, 

CAPU XIX. 

1 vers. « Venird dar quei doi angeli în Sodome către sâră... » — Ammu dis quă ă fi unitar sim- 
plist este una cu ă căută unitatea în nulla, în qucea que nu existe, şi qui Moysb că unitar, qua 

    

  

să nu cadă în atheismu, plecă dela unitatea trini- 
tară : — Eloim, Spiritul si Materia, Nu este î se 
îndoi quă visita que avi Abraham în capitolul 
precedent, Moysă o arată că visitii ânsuşi a queliui 
Eternu Dumnedeu şi îl representă prin trei băr- 
baţi, Acum quând este vorb'a de ă fi cercetate So- 
domele şi Gomorrha, se vedu numai doi. Pentru que Moys& face ă dispăr€ unul, și mai „vîrtos quel iai considesabil din ei, după cum se vede în ver- setul umător 13? — Pentru quă după doctrinele 
şi system'a lui 'aquella representă Autoritatea, di- 
vină, şi questi Ialti Doi, Spiritul şi Materia, eră 
Activul şi Passivul, singure principe alle Creatiei 
şi Distruetiei. La Creatiă, Spiritul Domnului se 
purtă preste Ape (materia primară după expres- 
siile de attunci) şi acum în predioa destrucției a 
dot cetăţi se vedu tot aqueste do& universali şi 
divine Principe că singure proprie de ă produece 
o catastropha : Materia que are ă se apprinde şi Spi- 
ritul que are ă o apprinde. 

2 vers. «.,., Iar ei disseră nu, ci vommu re- mân€ în plateă. » In părţile căldurâse alle Asiei 
şi Africei, din quea mai 'naltă antichitate şi pînd astadi, callătozii mai voioşi mânu sau dormu în “câmpu sub ceru, şi prin cetăţi în pietele publice, de quât ă se mărgini prin case, — Aqui Moysă dându o noliţiă despre deprinderile locali, par” qud ar” arătă quă 6spetii divini mai înte'alle sale se află quând se află şi petrecu în întrâgă natură, Si în adevăr nimicu nu 8 mai hidos și mai tristi ă vede de quâi acolo unde a profanat mân'a Omu- 

lui pervertit, dicând quă face o locuinţă, o cetate. Aquesti 6speţi pai quă s'ar' velragge şi de ânsuşi 
locuinta lui Lot, que se numiă quel dreptu. 

3 vers. « .... Dându-le de băut şi făcându-le azyme, şi mâncară. » Aqueastă traducțiă, mărtu- 
risim târdiu quă nu 8 nici ad litteram nici “după 
înţelles din quelle mai bine exprimate. « Dându- 
le ospățu sau puindule mas'a. Eccă originalul hel- 
lenicu. xa: Emoinoev ayTois n6rov xal ătunovg EnevVev 
auruic, sai Epayov. Adică, şi facă lor ospetu 
(băatură sau masă) şi azyme le copse, și mâncară, 
-— Este de observat quă aqui originalul se expri- mă, vorbind de pâini, cu vorba azuymne unde în capitolul precedent verset 6, are vorb'a EYxpvgias şi de aqueea n'ammu cutedat acolo ă o traducce 
că quei vechi prin azyme, ci prin subeineritii, 

5 vers. « .... Unde sunt bărbaţii que au intrat la tine în n6ptea aqueasta ? Scâtteii afară spre 4 ne împreună cu densii. » Qua să fimu fideli expressiei 
și întellesului originalului tva ovyyevâueda abrots, 
tradusserăm din vorbă în vorbă. Alte versiuni ânsă sunt mult mai candide în expressiă quând 
se exprimă : « Unde sunt străinii que au intrat la line în ndptea aqueast'a? Scâttei î fară ; quăci 
voim a'i cunâsce. » — Cu aqueastă expressiă hy- pocrisia phariseilor arată 6re-quare elenganță de styl şi de bună-cuviință, ânsă nu pâte scăpă de eilectele desastrâse que tot d'auna adduece după sine aguest viciu, mormânt al moralei, spoit pe din din afară ; quăci vrând ă plăcâ ochilor sau urechii nu iau ă minte quă degradă Divinitatea pînă la quea mai nesufferită injustiă, Quând Sodomenii 
sar” fi exprimat şi ar" fi lucrat ast fel. unde le-ar” 
fi fost nelegiuirea proverbiale, quea mai mons- 
trudsă ? Que mai natural şi mai legal într'o cetate 
quând vinu nisce striiini necunoscuţi la unul că 
Lotu que şi ellu eră străin, de ă voi pământenii 
sau autoritatea locale ă se informă despre dânşii 
şi ă dicee : « Sedttei afară, quăci voim a'i cu- 
n6sce? » Bine urechiea & curtenită cu aquestă ex- 
pressid sau cu aquest înțeles; ânsă attunci unde
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este dreptatea lui Dumnedeu, să voiască ă orbi 
nisce assemenea 6meni şi apoi a'i distrugge pîud 
la unul cu cetăţile lor cu (04? Quei Septe deci, că 
tot d'aun'a mai biblici, pălescu şi aqui viciul chie- 
mându "1 pe numele seu hidos. Sublimul şi verul 
nu stă tot d'auna în queea que are o formă, plăcu- 
tă şi un sonu dulce, quăci altunci veritatea ar stă 
în Minciune que & atâţ de variă şi însunuitâre. Nu, 
Sodomenii eră qucea que eră, şi vorbiă şi Iueră 
după natura lor pervertită ; şi faptele lor deveniră 
Ensuși accusatorii şi destvuetorii lor. Cată, să fiă 
păliți cu numele lor qua să pstă fi condamnaţi. 
Aqui şi la tâte împregiurarile câ aqueasta îi ap- 
pucă ruşinea pe Pharisei, que înghit Cămila şi 
strecâră ținţarul. Nelegiuirile quelle mai neau- 
dite n'au horrâre d'a le commitie ; şi aqui quând 
ă vorb'a de Sodomeni că şi dânsii îi appucă can- 
dorea de fete mari. — Nu, iarăşi o mai repelăm, 
viciurile cată ă fi pălite cu numele lor proprii. 
Omenirea dela Ciidere trecă prin săl batăcie, bar- 
bariă şi civilisatid, şi fiă-quare din aqueste fasi 
îşi are semnele salle, păcatele salle, pe quare se 
cunâsce sau cu quare este înferrată. Barbaria se 
cundsce după polygamiă, de unc că o consequință 
esu haremele sau închis6rea Femeii, şi apoi nele- 
giuirea în conta naturei că a Sodomelor. Unde se 
vedu aqueste semne sau păcate, Omul & filiul unei 
sclave, quare îi & primul instructor, Omul ă slava, 
soţietatea & barbară ; şi viața barbară nu 8 via- 
a Sodomele şi Gomorrha neapărat peru prin fap- 
tele lor. 

8 vers. a ...„ Am do filie... usați cu dânsele.., 
numai bărbaților aquestora nu veţi facce nimicu 
de nedreptu pentru, quăd au intrat sub accopere- 
mentul grindelor melle. » Adessea în Biblii se 
dă exemple de un assemenea devotament și app&- 
rare cu viaţa şi cu ânsuşi que are quinevă mai 
seumpu a aquelluia que a intrat o dată că spe 
subt acecoperemântul casei unui Asiaticu. Ospitali- 
tatea la aquesti popoli primitivi, âncă pînd în dioa 
de astădi & respectată cu aquecaşi căldură. Un 
Arabu, un Turcu ânsuşi, mai voios se lassă pe 
sine şi copillii sei ă muri sau ă fi umiliți, de quât 
pe 6spele seu, pe quare, de ?] ar află că străin în 
calle, n'ar' ave nici un serupul de î. 7] despuiă sau 
dă '] uceide. Pentru întinarea, ospitalităţii în anti - 
chitate se sculară toţi popolii Greciei que aveau 
aquellași datine cu Asiaticii, şi se bătură dece anni, 
pînă resbunară Troineilor. Din quâte attribute 
sau supranume se dă Divinitătii que eră la dânsii 
vepresentată prin Jupiter sau Joie, ospitaliarul eră 
quel maiaugust. Apoi unui omu că Lot, i se pare mai 
moustruos şi mai în contra naturei, d'a vede nisce 
juni în prad'a desfrânării locuitorilor Sodomelor, de 
qaât d'ă'şi abandonă filiele în plăcerea lor. Una ă 
naturale, qucea altă 8 în contra naturei. — Intre 
quelte "lalte în aquest verset este de însemnat ex- 
pressia pe atât de sublimă şi atlingătore de sufflet 
pe quât este de simplă şi primilivă, expressia, 
unde Lotu pune piciorul şi strigă : accoperemen- 
mentul grîndelor melle. Alte versiuni şi traducţii 
au irecut cu vederea aqueastă frumuseţe Şi O ex- 
primă prin, umbra accoperementului meu, ac- 
coperementul casei melle, pin sub umbra culmiânis 
înei şi alte assemenea. Quând quei Septe deci se 
exprimă prin Und 7âv Gxînnv zâv Goxâv uov, 
ie facu ă te înfioră de un orgoliu sânt la forța 
expresiilor primitive. Unii 6meni credură quă 
mai patricienedă sau mai boierescu pe Lotu del 
vor appără d'a pronunță numele de grinde, fard ă 
pricepe qui expressia mosaică ar mai înălță de 

  

  

quâte vă grade nu numai pe un suveran ci și ân- 
suşi pe un deu. , 

13 Vers, « ... Pentru qud se înălţă strigarea 
aquestor'a în contra Domnului şi ne trimesse Dom- 
nul spre ă desființă cetatea. » — Cu aqueast'a se 
învedereadă queea que disserăm în nota versetu= 
lui 1. qu aqueste dos personage alle trinităţii que 
appărusse la Abraham, sunt mai secuudare pe 
lingă Aquella que îl numeseu elle &nsuşi Domnul 
que reprosentă Autoritatea în primara unitate 
absolută şi compusă. , 

14 Vers. « Eşi attunci Lotu, şi vorbi către gine- 
ri sei quc âu fostu luat (alte) filie alle lui... » robe 
cibngâras râs Buyuzigas a5rod. » Alte versiuni 
şi traductii spre ă corrige errârea sau contradicția 
părută, traducu pe ctingorac prin gue eră sa ia pe 
fieliele Iui, ianu prin « que luasseră. » In adevăr 
qus arfi o contradictiă, quăci Lot în versetul 8 
dice : «am dot filie que w'au cunoscut de bărbat...» 
şi aqui filiele salle se vedu măritate, dagua ginerii 
sei le-au fost luat şi nu eră qua să le ja. Nu cre- 
dem qua quei Stpie deci să fi cădut într'o asseme- 
nea contradietiă în quare n'ar pute căde nici un 
copillu, ci daqua Lot aveă mai mult de quât doă 
filie, din quare pe unele le măritasse, cum puteă 
alt fel ă se exprimă textul de quât prin : « ginerii 
sei que au fost luat filiele lui » ânsă quari filie ? 
firesce quă nu quelle doă nemăritate âncă. 'Toţi 
sciu quă limb'a hellenică este fârte concisă şi quea 
hebraiea, că mai vechiă, şi mai concisă, şi un citi- 
tor sau ascultător que a audit o dată quă Lot aveă 
do& filie neattinse de bărhat, nu pole întel- 
lege, quând & vorba de gineri qu5 an fost luat 
tot. pe aquelle filie; contradictia nu vine dela 
seriitor, ci dela cititorul que citesce fară ă ration- 
nă sau ă judică. Aqui scriitorul a vrut să arate quă 
Lot a avut mai multe filie ; şi traducând pe singâ- 
ac prin « que eră să ia, » n'ammu face de quât 
â dicee qucea n'a vrut să dică autorul. Limbele 
moderne querrând ânsă mai multă elaritete, noi 
fără a desfigură textul, mai adaosserăm în paren- 
these şi vorba, alte. 

17 Vess. « ...Salvând salvă sufiletul teu, si sănu 
mai cauţi în apoi nici să stai în tâtă circonveci- 
nătatea ; la munte seapă-te, qua nu cumvă să fii 
luat în preună. » Quând o cetate sau o societate se 
corrumpe pînă în gradul aquestor do& cetăți în 
quât nu mai & sucu de viață sogiale într'âns'a 
nici speranţă de viitor ; dreptul sau omul integru 
que se retrage dintr'o assemenea cetate, nu se cu- 
vine să mai aibă nici un regret de traiul que a 
fost avut în midlocul unei assemenea societăți ; a mai 
căută în apoi cu ochii.sau cu inim'a este că şi quând 
ar” perde din integritatea sa, că şi quând ar mai 
dori viata aqueea. Quine ese o dată din Sodome 
şi Gomorrha, de mai caută înapoi, stană de sare 
în adevăr se facce, după cum se fct femeca lui 
Lotu. Nimicu nu & mai aspru şi mai rece că im- 
petiirea inimii, quând ajunge ă mai regretă o via= 
fă perversă şi corruplă. Nu, şi pulberea de pe căl- 
țăminte să'şi scuture quinevă quând ese din So- 
dome. La munte, la muntele Domnului qnâti mai 
sunteți Români allergaţi spre ă vă mântui, Regiunile 
quelle mai 'nalte de quât lo cul urdorilor Cabalei, 
intrigelor, Calomniei, Confusiei şi pervertirii ori- 
quării idei, vă pote mântui. — Ansă să ascultăm 
şi versetele urmatâre, 

18, 19 şi 20 Vers, « Disse şi Lotu către dânşii : 
— Rogu-me, Domne, fiind quă feciorul teu află 
graliă înaintea ta, şi ai mărit justiţia que faci cu 
mine spre ă trăi sufletul meu, uite quă nu me 
potu refugiă la munte... — €ccă cetatea aqueasta



30 BIBLICELE, 

apprâpe este... şi este mică; acolo voiu pute scă- 
pă; — nu d aşă qud 8 mică?.., » 

Că 6meni cu neputințele şi deprinderile nostre 
nu putem de o dată nesui la munte, la aquelle re- 
giuni "'nalte. Sunt nisce cetăţi modeste, nisce socie- 
tăţi, nisce commune forte mice que se numescu 
sate, şi locuitorii lor que se numeseu opincă, nu 
2 aşă quă sunt mici? Acolo ânsă speranță de sal- 
vare, şi Lotu trage acolo pînă să. pâtă ajunge la 
munte. Acolo este âncă sucu de viaţă, sperantă de 
viitor, Acolo s'a conservat limb'a şi datinele stra. 
bune, acolo & Materia nobile şi necorrupță guăria 
Spiritul îi pote dă ori .que formă ; şi Dumnedeu, 
que este representat aqui prin aqueasta universale 
diada : Spiritul şi Materia, respunde lui Lot : 
„24 Vers, « ...Eecă qui “ţi am căutat în facă ta 

ȘI approbu vorb'a agucasta, de âtna distrugge ce- 
tatea de quare vorhişi. » Textul hellenieu se cx- 
primă şi mai divinu gicând, « î30 Edabuaca cov 
7ă mpâownov vai în d fipar robrwp » 6ccă 
quă "ti am admirat fac'a şi (me exiasiaiu) la vorb'a 
aqueasta. Respunsul & aşă de divin în quât nu s'ar' 
fi înțeles de nu '] traduceam mai după langagiul 
uman, prin « “îi am căutat în fac'a la, şi am ap- 
probat vorb'a aqueastă. In adevăr quând potu eşi 
din inim'a unui omu nisce expressii que facu ă se 
desarmă justiţia divină şi ă se roși, Dumuedeu nu 
pote de quât 3, admiră creatura sa, şi ă se com- 
lăc€ într'ensa că un adevărat Tală que tresaro 
e bucurie quând vede quă îl întrecce filiul seu, 
Aşă, bunilor Români, quâţi aţi mai remas, cu 

toţi la sate, la opincă pînă să ajugem la munte ; 
quâţi sunteţi proprietari însericli-ve de conlocui- 
tori, de concetăteni ai sătenilor que sunt părinţii, 
fraţii şi nutvitorii vostui, şi quari singuri au remas 
în starea necorruptă şi normale. Aşă, părinții vo= Stri ; quăci nu este un boier adevărat a, quăruia 
lulpină sau origine să nu'i fi fost opine'a. Popa 
Stoica Farcăsanul, Michaiu Bravul, Purecele de 
Moşoroiu şi Movilă, pescarul de Rarcşu, affumatul 
de Radu, opincarul de Nestor, toţi din opincă au 
cşit şi au onorat şi (era şi numele Jor. Boierii nu- 
mai din Fanaru, Precupetii venetieii şi străini, 
Iscusința dela hagialicul Byzanţului modernu, 
aqueia singuri uddusseră focul Sodomelor peste 
noi, 

30 vers, « Eşi apoi Lot (și) din Segor (din aquea 
cetatea mică) şi quelle dos filie alle lui cu dânsul ; 
quăci se temeă de ă locui în Segor, şi se refugid în 
speluncă... » — Aqueastă figură biblică que pasă 
crescând că şi corruptia 6menilor dela Cain pînă la diluviu, representă quă daqua, şi femeea lui Lot 
dexeni colână de sare mai uitânduse în apoi ; da. 
quă şi în micul Segor nu se mai pote află refugiu ; 
daqua şi la sate nu mai € nici o speranță nici un 
sucu de viaţă morale sau adeverat soţiale ; attunci 
nu mai & de traiu de quât spelane'a, în locul sin- 
&urătaţii unde locuescu fârele, — Ansă qua să ar-. vale corrupția generale corrupţia que în adevăr adduce focul Sodoimelor, autorul biblicu ; nici aco- lo nu lassă refugiu sau consolatiă dreptului ân. suşi în sinul familiei, al filielor salle, innocente 
încă, fatalemente & condamnat ă b6 amarul pînă în fund : Bietele copille commit nelegiuirea nu din cortupţiă, ci din nesciinţă, din orbire, credu quă sa perdul lumea ! 

- Sunt mulţi din critici que qualifică Biblia de 
carte immorale pentru assemenea monstruosităţi, şi împută lui Moysă nisce assemenea navraţii, di- când, spre exemplu, qui s'ar' fi cuvenit ă se artestă 
aqui cu Sodomele şi Gomorrha sa. Ansă que pu- teă facce traditiilor que existeă în Orient între po- 

  

  

polii que nici nu seiu quă existe Biblia? Moabiţii 
Și Amoniţii treceă din quea mai 'naltă anlichitate 
între popolii Asiei, că nisce descindenţi ai unor 
filii ai unei însogiri incestudse. Ellu a aflat, cum 
ammu mai dis, tradiţiile 6te que le relată în pri 
ma carte a Geneşii, şi nu face de quât ă le schim 
bă direcţia theoeratică şi idolatră, şi ă le dirige pe 
o calle umană, spre o cetate sau lume. nucă gu- 
vernată prin legile naturei ; ellu, cum ammu mai 
dis nu pută distruge tradiţiile que le află, ci le uti- 
lisă narrându-le după doctrinele salle şi după sys- 
tema sa. Si apoi, dup6 aqueaste docirine de cle- 
menţă divină, cătă să arate quă nu remăssesse 
pînă la unul în aquea societate de corruptid gene. 
rele, qua să nu pâlă scăpă aquelle cetăţi. Ellu 
după doctrinele salle prepară mai din ainte pe 
cititor prin intrebările que Abraham face lui 
Dumnedeu, şi la quare i se respunde quă nu se 
perde un popol daqua are 50 de barbati integri, 
sau 45, sau 30, sau 20, sau quel pucin 10. Pentru 
que se arrestă Abraham la dece ? ânt&iu quă du- 
pă system'a decimale a lui Moysă, dece este primar'a 
decadă, que nu se mai pâte împucină fără ă de- 
veni o fractiune ; şi adoilea quă Abraham intere- 
sânduse la famillia lui Lot pe quare să nevoiă să 
o mântue, descindii pînă la numărul dece que for- 
mă cum se vede membrii familiei lui Lot ; adică 
aquesta, cu femeea şi filiele lui nemaritate, patru, 
alte trei fllie cu bărbaţii lor şese. Un popol quând 
are dece sufflete integre se mântue ; şi Dumnedeu 
alfivmă quă nu pere. Quând teei gineri ai lui Lot 
cu femeile Jor îşi xidu de dânsul şi preferă ă re- 
mân€ în tina, şi urdorile trecute; quând de pe 
drum femcea lui începe ă regretă Sodomele şi 
caută cu dor în apoi, împetrinduse că sarea; 
quând şi în commun'a quea mai mică nu mai 
de şedut, şi se refugiă în spelunc'a fârelor, şi 
quând infine singurele dos filie que îi mai remân, 
sunt firesce fetele Mamei lor, surorile surorilor 
lor, crescute şi deprinse în cetatea P&catului ; ate 
lunci, nu distruge Dumnedeu societatea aqueca, ci 
ea singură, se uceide, şi dispare, ne mai remânând 
în urm'a ei de quât suvenirea nelegruirilor ei. — 
Moysă este forte logicu în consequințele lui, şi 
severitatea lui este nepărtinitâre că însuşi legile 
Naturei que nu le pâte nimeni călcă nepedepsit, 

Cu oceasia aquestui capitol şi cu tabellul mysti- 
cu que înfăcişeadă, cată să arătam quă apocalypsile 
mosaice nu sunt că allegoriile Fabulelor hellenice, 
eyptene şi alle altor popoli. La ellu precum și în 
toi Testamentul nuou, personagele nu sunt fictive ; 
cetăţile şi locurile despre quare vorbesce nu sunt 
chimerice sau imaginare, ci tot este historicu şi 
destinat ă representă o figură. Sodomele şi Go- 
morrha sunt acolo la fac'a locului şi le arată si- 
tuaţia; Noe şi descindeții lu pînă la Nemrod, 
Ahraham, Lotu, Isaac şi Iacob, nu sunt divinități 
nici personage inventate, ci Gmeni în carne şi în 
6se, quăror le descrie datinele, viata, moruvurile 
ast fel cum vede quinevă pe descindenţii lor pînă 
în gioa de astădi. Fiă-quăruia ânsă Moysă îi dă 
uu rol, 0 missiune spre ă representă o figură mare 
şi eternă. Sodomele şi Gomorrha lui le vede qui. 
nevă pînă în dioa de astădi şi pînă vă fi lumea 
âncă perventită, în t6te cetățile que cadu şi se 
stingu prin corrupția lor, în Tyru şi în Cartagine, 
în Athene şi în Roma, în Byzantiu şi în Venetia, și 
mai, târdiu în Paris si în Londra, în Stambul şi 
în Viena,



_GENESE, 3 
CAPU XX. 

7 vers. «.... Quă prophet este ellu...» Vorbei 
pruphet îi vommu dă definiţia la locul ei. Aqui 
ne mărginim ă dicce qud în Israel propheţii aveă 
nume de vedetori adică omeni que vedea luernrile 
aşă cum sunt, iar nu cum le desfigură şi le dishycă 
alţii. In limba heilenică iară mgopâmc prophet', 
nu însemnedă proorocu său prevedător, ci predi- 
cator. Aqui despre Abraham que pentru prim'a şi 
ultim'a oră se numesce prophet' vorb'a nu însem- 
negă de quât omu deep şi întegru, omu bun la 
Dumnedeu. 

12 vers, « Si apoi în adevăr şi suror îmi este din 
tată, iar nu şi din mamă; mi se făcu dar mie so- 
cie. » — Moysă cu tâte qui în legile sulie nu iartă 
assemenea căsătorii, que pînă la dânsul se făceă,; 
ânsă pe de o parte ellu descrie moravarile şi da- 
tinele ast fel cum eră, şi pe de alta & bucuros de 
aqueasta, cum ammu disu, qua să facă din Abra- 
ham şi Sarrha nisce 6meni pre cum şi eră, şi să 
distrugă cu dânşii credințele despre Brahma şi 
Sarrha-Suaty. 

CAPU XĂI. 

7 vers. « Si adaosse (Sarrha) quine vă dă de 
scire lui Abraham qud alleptă pruncu (la sînul 
seu) Sarrha ? qudci (6ccă) la betrânețe născuiu. » 
Alte versiuni pi se par” quă arată mai pe înţelles 
versetul aquest'a, exprimânduse prin : « quine ar' 
fi putut gicce lui Abraham quă Sarrha Îa betrâ- 
nețe vă allăptă pruncu 2...» Adică quine ar fi 
credut un'a că aqueast'u? Aqueasta este adevărata 
expressid de mirare şi de bucurie la o assemenea 
oceasii quând o femee nasce pentru prima 6ră 
la etate de 90 de anni. 

9 vers. « Vedând ânsă Sasra pe filiul Egyptenei 
Agar... jucânduse (batjocorindu'si) cu Isaac filiul 
seu. » Textul hellenicu dice maltovra aquestă 
vorbă, şi Ensuşi de vă fi din începutul ei neatinsă, 
şi ânsuşi de n'ar fi vre un fragment al vorbei 
tumaitovra, adică batjocorind, tot nu ne vine ă 
crede quă quei Septedeci au vrută înţelege cu 

" dânsa jucânduse ; quăci attunci şi Sarrha, şi Abra- 
ham ar" fi fost peiertabili de crugime, ă allungă 
în desert şi în voiea întâmplării pe un copillu cu 
marm'o lui, numai pentru quă s'a jucat eu alt co- 
pil quare îi eră frate din iată. — Aqui sc vede 
Sarrba forte atiacată în filiul seu, que a pulut fi 
sau bătut sau batjocorit de Ismael. Aqui & mai 
mult de quât jocu de copii, & limbuţie de femei, 
intenţii de hereditate exprimate prin gura copiilor 
que, dicu adessea quâte audu. Infine, şi daqua 
quei S&ptedeci au scris zaitovta şi nu Eunaitovra, 
quel pucin maiter aqui cată ă însemnă a glumi 
(şi a glumi forte gros) iar nu a se jucă, 

14 vers. După alte versiuni pâinile şi vasul cu 
apă au fost puse pe umeri şi copillul fu dat de 
mână mamesei, quăci eră dejă copillendru că de 
16, 17 anni. Noi ammu urmat textului hellenicu, 
şi mai vîrtos quă arată o datină locale : Egyptenele 
că şi Ottentotele luă copillii la spinare sau pe 
umeri. 

15 vers, c «... Si aruncă copillul subt un ar- 
bure (brad) Septaginta numai spetifică urburele 
cu numele de îizrn, pin sau bradu ; quelle alte 
versiuni nw'i arată speţia. 

22 Vers, « ...Abimelech însoțit de Ochozath, 
nympbagogul seu, şi de Phicol archicăpitunul pu- 
terii salle... » Alte versiuni nu vorbescu de Ocho- 
zath, ci numai de Phicol. — Iar traducătorii ve- 
chi români traducu vorba nymphagogu , prin 
quate luasse pe nuroru sa (de femee). Nym-   

phagogu din vorbă în vorbă vă să gică ducător 
sau duce de nymphe, sau de fete. Pe ori unde este 
polygamiă, la principi, regi, şi persâne avute 
cată să fii quâte un fonctionar custode al femei» 
lor; ellu ţine chicele gyneceului, şi daqua nu & 
famen, cală să fiă persân'a quea mai de credinţă 
domnului seu. Nymphagogul în antichitate se di- 
cea queea que astădi la Turci se dice Kislar-agă, 
que & o traductiă ad litterram din vorb'a helleni- 
că, sau hellenic'a este o traductid din assiriac'a 
şi arab'a. ICîs, vouen, &xorăs agă, yo în helle- 
nic'a însemnedă a ducce. 

28, 29 şi 30 Vers. Aqui se vorbesce de ştpte 
'gnelle que Abraham le pusse d'o parte spre ă le 
dă ă nume lui Abimelech că un semnu de jură- 
ment sacru și de credinţă prin quare adeveredă 
qud puțul despre quare 8 vorb'a este de dânsul să- 
pat. Numtrul septe eră că tot d'auna la Hebrei un 
număr august, şi la juraminte sau la cuvânt d'o- 
nâre nu se puteă adducee înainte altă probă de 
adevărul quellor dise mai demnă de credut că nu- 
mărul șâpte. — Pe lângă aquestea în limb'a he- 
braică numerul septe are aquelleaşi consâne că şi 
verbul jurare. 

33 Vers. « Si plantă Abraham arătură lângă 
putul Jurământului şi invocă acolo numele Dom - 
nului (quare este) Dumnedeul Eternu (Iehovah). 
Vede-se quă în aquelle locuri şi în aquei timpi 
eră un articol fârte nuou şi f6rte important cre- 
dința întrun singur Dumnedeu eternu, părinte şi 
singurul Domnu al Omului. Abraham pretutin : 
deni 8 propagator al aquestei doctrine que se sculă 
încontra theocratiei şi idolatriei . Pretutindeni 
ardică altar şi inv6că numele lui Iehovah. — « A 
plantă aratură » mulți o explică quă planiatia a 
fost de arhuri, şi a ficut acolo o dumbravă sau o 
pădure, que pe aquei timpi serviă că un templu la 
altar : pădurele şi munţii eră sacri, 

CAPU XXII. 

i Vers, « Si a fost după aquestea que se disse-= 
ră, qu5 Dumnegeu vru ă încercă pe Abraham şi 
disse către dânsul... » Originalul hellenicu se ex- 
primă prin peră ză fhuara mara, Veehia tra- 
ductiă română se exprimă iară ; « şi au fost după 
după cuvintele aquestea... » — Aqui ânsă vorb'a, 
fâyaza nu însemnedă cuvinte sau vorbe, ci este 
un hebraismu que însemnedă forte adessea eveni- 
mente, întâmplări, sau după cum ne appropriim 
noi şi de una şi de alia prin exprissia « dupo 
aquestea que se disseri » adică după evenimentele 
que se narrară, 

2 Pind la 19 Vers. Nu este questiune de quât 
de decisia lui Abraham de ă sacrifică pe unicul seu 
filiul în ondrea şi adoraţia lui Dumnedeu. Abra- 
ham, cum ammu dis, 8 un personnagiu hi- 
storicu şi nu fictivu, pe quare Moyst îl face de 
capu sau tulpină a Hebreilor, şi pe quare Arabii il 
au assemenea de primul lor străbun. Moysă vă 
să înrădăcine în popolul Israelit credința şi de- 
votamentul către unul Dumnedeu eternu, şi îi 
dă de exeptul pe străbunul seu Abraham, que 
nu cruţo înaintea lui Dumnedeu nici pe filiu seu 
unicu şi dilect. Quât ânsă & de voios Moys& quă 
cu Abraham prin quare inspiră pietatea şi de- 
votamentul în Israel, tot cu aquest Abraham 
distruge ori unde află legendele și mylhii lui 
Brahma. Si aquestei divinitați fictive i s'au înlem- 
pla nisce assemenea impregiurări, cu o altă divi- 
nitate indiană. In divinităţile Indiilor sunt unele que 
spre ă arătă affectiă şi devotament către altele, își 
tăiă singure de mii de ori capul, şi îl ducu plocon,



33 BIBLICELE. 

CAPU XXIII, 
A Vers. « 

un'a sută dot deci şi şepte : annii vitei Sarrhei. » 
îyâvezo e î toi Zâbţas Exaroy  îixogu Emtă, 
con Gotic Xăiţac. — Nu scim pentru que la unii ji 
se par” fară nici un sens nisce assemenea repetiţii 
în adins. Să lăsăm naivitatea siylului, ci aqui & o 
idee a autorului biblicu. Despre nici o femee nuw'i 
se spun annii vietei; despre Sarrha ânsă, pe quare o 
facce prim'a străbuna a unui popol alles, pe quare 
0 ondră quă a vorbit cu Dumnedeu, nu rumai quă 
se occupă a'i spune annii, quând eră la Gra mâr- 
ţii « una sută do& deci şi şeple, » ci adaoge în 
adins, « annii vieței Sarrhei, » că şi quând ar' dic- 
ce: aqueasta se selă de mai nainte, atât eră ea des- 
tinată ă trăi. Eră o credinţă populară quă âmenii 
cuvioşi și drepţi îşi cunosceau singuri annii vielei 
lor ; și qua să ondre Moyst pe strabun'a sa puiin- 
du-o în numărul aquellor'a, udaoge : «annii vietei 
Sarrhei. » 

14 Vers. za unt evo, xypte, — Fă-te în- 
quă spre mine (sau lângă mine) dâmne. Ancă o occasiă ă arată qud în stylul naiv, simplu şi sublimu 
lot de o dati, atât biblicu quât i homericu, tradue- 
țiile din vorbă în vorbă adessea sunt cu mult mai juste şi mai expresive la noi. Unde & românismul 
şi hebraismul tot de o dată în cxpressia : «lingă 
mine fii, dmne? » Alţii traducu equeasiă expressiă 
prin Non, seigneur, dcoute-moi ; allii prin : Non, 
non, seigneur, cela ne sera pas asi. 

CAPU XXIV. 
2 Vers. « Si disse Abraham qucllui mai vechiu 

fecior al casei salle, quellui que eră mai mare peste 
toți ai sei : « Punne mân'a ta sub cops'a mea. » 
Numele aquestui fcior nu se arată aqui, ci după 

cum se vede după părerea multora, şi după cum pâte quinevă iragge din capitolul XV vers 2, pare- se ă fi Bliezer. — Tot ânsă que este mai de în- 
semnat în verselul aqucsta este form'a cum se 
făceă în aquei timpi jurămintele quelie mai so. 
lemnele. Abraham învitii pe Eliezer punne mâ- 
wa sub câps'a lui qua sa'l jure pe Dumnul Dum- 
nedeu quel Prc-inaltu. Niciun membru al corpului 
uman nu află mai sacru şi prin quare se manifes- 
tă minunea lui Dumnedcu de quât parțile genita- 
li. In adevăr quă aqui 8 tot miraculul creației 
fecundității şi propagării tutulor ființelor, Popolii 
antici şi primitivi vedend aqucastă minune, nu 
pulură de quât ă divinisă puterea que se manifestă 
prin aqucste parți, nu numai în Gmeni şi animale, 
ci şi în florile tutulor plantelor. In nunta şi fecon- 
ditatea naturei întregi puneau ei manifesția Divi- 
nitaţii, prin « tată » sau genitor popolii pietosi nu- 
miă pe Dumnedeu. Amorul fu 0 divinitate la Pa- 
gâni, şi St-Pavel dice : Dumnedeu Agape (Dragoste) 
este. —Venere eră o divinitate nu numai la Greci ci 
în tot Orientele. In tot Egyptul quând prin hiero- 
gliphe se arătă o divinitate făcea un omu, ânsă qua 
să arate qui este un deu şi nu un muritor, îi dă un 
scepiru în mână que nu eră altul de quât sym- bolul paternităţii şi fecbnditaţii, adică membru 
quel mai sacru al Omului. — În Teragrammaton 
ânsuşi prin quare se invocă Dumnedeu quel Bter- nu, pe quare Moyst îl numesce Jehovah, se coprin- deă vorbele El-Ea, sau articolul masculin şi fe- minin que prin hieroglife se artă prin părţile 
genitali alle ambelor sexe. 

Apoi Moyst eră din aquei timpi, cu aquelleaşi respecte şi credințe despre quelle cu adeverat res- pectabili şi divine; eră filiu de Hebreu, adică cu 
iradiţii abramicne, que nu eră de quât babylo- 

Fu attunci viata Sarrhei de anni 

  

    

niene sau mai bine Chaldeene, şi crescut în Egyptu. 
Pretutindeni în aqueastă carte a Geneşii îl vede 
quinevă quă nu arată pe Dumnedeu că creator, de 
quât tot bine cuvăntând şi 6meni şi animate de ă 
cresce şi ă sc immulți ; prim'a occupațiă a Divini- 
taţii nu 8 de quât ă interveni la ori-que nuntă de 
allesi ; ellu deschide pântecile quelle sterpe ; eres- 
cerea şi îmmulţirea & tot obiectul lui aqui jos. Fe- 
mea stepă după credințele biblice & o femee que 
are oprobriu, blestem assupra sa ; femeea fecundă 
este o femee binecuventată. Pe doi filii ai lui Iuda, 
îi uecide Dumnedeu (în cap. XXXVIIL, v. 1-41.) nu- 
mai pentru quă nu facu amorul după legile natura- 
li Sodomele şi Gomorrha le arde cu focu şi le cu- 
fundă numai pentru quă calcă legile naturei. — 
Nimicu nu eră. mai sacru din membrii Omului că 
membri genitali. Dumnedeu quând închieiă alliantă 
cu Abraham, pactul que face, drept sigiliul, se în- 
taresce prin circontăierea acrobystiei (vedi cap. 
AVII, vers. 10 şi 43). Pe aquest membru se arață 
quă se pusse semnul de alliânță între Omu şi 
Dumnedeu, quăei printrânsul şi Omul devine 
Creator, — Abraham dară quând voi ă jură pe 
feciorul seu credincios în numele lui Dumnedeu, 
acolo îi dicce să'şi puiă mân'a, qua şi quând "iar 
dicce, vegi aqui se manifestă da Creator quel 
Eternu. 

Quine făcă din membrii quei mai sacri ai Omu- 
lui nisce membri ruşinoşi și dispretați ? — Moyst ? 
Propheții ? Christu que singur se dusse la nuntă şi o hinecuvântd? Dumnedeu &usuşi da Creator 
que îi cred la locul lor şi le dette, dela Omu pînă 
la fire, foncliunea lor? — Nu, ci de trei ori bles- 
lemaţii de eymnosophisti ai Indilor, aquei so-. 
phisti despuiaţi şi nebuni, quari pervertind i6te, le 
plesniră prin capu ă punne santitatea în tot que 
este în contra naturei, adică în contra legilor lui 
Dumnedeu : în traiul despuiat, descultu şi desmă- 
(at; în mâneare de rădăcine şi &nsuşi în nemân- 
care, în chinuirea şi disprețul carnei sau a corpu- 
lui, în locuirea prin scorbure, spelunce şi vizunii 
că ferele, în disprețul quel mai după urmă către 
sexul femeii pe quare o edifleă Dumnedeu că un 
templu, în qualificarea ci de un vas spurcat şi de 
tentaţiă a Diavolului, în condamnarea şi ucciderea 
passiunilor que sunt necessarii că vaporul que 
miscă aqueastă machină umană, întrun cuvânt în 
resturnarea ordinii naturei sau a legilor lui Dum- 
nedeu, în pervertirea cu totul a Omului. 

Aquestia se întrudusseră şi în Christianismu, 
În religia quea ma: pură şi mai divină que în pri- 
ma ei fase a Apostolilor nu sufferiă nimicu d'alle 
păgânilor, nici €nsuşi d'alle Grecilor, necum d'alle 
indienilor şi Persanilor. Apostolii quei mai con- 
siderabili erau însuraţi, şi instituiră nunta că şi 
Preoţia una din quelie şâpte mystere. Gymnoso- 
phistii pervertiră lumea, şi o făcură ă crede san- litatea acolo unde eră blestemul lui Dumnedeu : în hypocrisiă şi minciune. Quine, ânsă “i a numit 
&ymnosophisti, quici ei în locurile lor treceă de 
Omeni cuvioși şi sânţi? Aquei theocapeli dintre 
Greci, quând se pusseră a'i imită în quelle din afa- 
ră spre ă amăgi că şi dânşii lumea. Viciul daşă de 
hidos în quât singur nu'si suffere imaginea. Vicioşii 
unii pe alţii se poroclescu. Grecii adoptând system'a 
aquestor 6meni pervertiţi que se numiă curioşi şi 
întellepţi, îi numiră în' dată sophisti şi despuiați 
şi de vesiminte şi de cunoscințe, şi 'si arrogară în- 
tellepciunea şi cuvioşia pentru sinele. Abandonară 
înțellepeiunea. lui Platon şi morala pură și facile 
a lui Christ, quă nu le adducea nici un folos, şi 
începurț ă slorce, ă perverii şi întunecă lumea cu



GENESE, 33 
syslem'a que o luară dela dascalii lor quei nuoi, 
que îi addusse în starea de servitudine şi de des- 
nervare a Indienilor. Dicând ânsă Grecii, înțelegem 
partea aqueea que veni mai ântâiu ă speculă cu 
Christianismul că cu o nucă doctrină que se în- 
tindea aşă de răpede prin frumusetea adeverurilor 
ei. — Romanii nu se lăssară mai pe jos, ba îi şi 
întrecură, după que stătusseră persecutând şi sup- 
pliciind cu martyriul pe primii Chreştini, şi după 
que aqueşiia se îmmulţiră în t6te părţile imperiu- 
lui. Attunci cu toţii îşi disseră : doctrin'a nucă ne 
ia tote privellegele, cată să uimim, să intunecăm, 
să pervertim lumea spre a o put din nuou do- 
miaă. Avea de exemplu Indiile şi pe Pbaraoni; sub 
maşe'a Christianismului întrodusseră doctrinele 
şi systemele indiane şi pharaonice : Paganismul din 
nuou, minus eleganța şi allegoriile idolatriei lui 
Homer şi Virgiliu. Gymnosophistii se impusseră 
că model Omenirii. Luplă de aqui şi resbel as- 
supra, corpului apprâpelul; qugci docirinele lor de 
nuoă santitate eră numai pentru quei que îi ascul- 
tă şi îi credea; ei ânsă avea şi au cură de ă nu 
execută nici unul din preceptele lor. 
Ne ammu depărtat de puntul nostru de plecare, 
de câpsa moșului și patriarchului Abraham pe 
quare ellu pune pe feciorul scu ă jură în numele 
lui Dumnedeu al Cerului şi al Terrei. Ammu 
vrut să arătăm quă în aquei timpi, aqueste părți ge. 
nitali, de parte de ă fi dispreţate, din contra, după 
tote cuvintele eră quelle raai sacre. — Cu aqueast'a 
ânsă nu credem quă ar' put6 quineva ă ne taxă 
de voi adică să ne încercăm ă roai înturnă lu- 
mea, înapoi, și ă începe ă ne jură şi noi că moşu 
Abraham. Altii timpi,alți 6meni, alte clime, alte 
costume şi alte deprinderi. Pentru aquelle religii 
şi credințe simple şi primitive eră “forte la Jocul 
lor aquelle datine; şi Moyst nu facce de quât a le 
narră, şi noi, fară dânsul, nu le ammu fi cunoscut. 
— Scopul nostru n'a fost atât de a combatte pe 
gymnosophisti que întră că o diseressiă în uquea- 
sta notiţiă, quât de ă apperă Biblia încontra quellor 
que o accusă că o carte îmmorale, pentru nisce 
descriptii că aqucasta. Nu î Biblia immorale, ci 
mintea şi moravurile aceusătorilor sunt perver- 
tite de dogmele gymnosophistilor. 

10 Vers. «.... Callători către Mesopotamia în 
cetatea Nachor. » Aqui 8 o errdre typographică ; se 
cuvine ă se îndreptă prin cetatea lui Nachor, adi- 
că celatea unde locuiă Nachor. — Este de în- 
semnat qud denumirea Mesopotamia coprinsă în 
versiunea quellor Septe deci este după limb'a hel- 
lenică şi după Geographia din timpii Ptolemeilor. 
Pe quând scriă Moyst şi mai vîrtos pe timpii lui 
Abraham nici nu există, limb'a hellenică, qua să 
aibă aquel coprins numele hellenicu que însem- 
nâgă coprinsul din midjocul riurilor. Moysă dă, . 
aquestui coprins numele de Aram Naharaim, 

15 Vers. Rebecca este un nume prefăcut spre ă 
pute intră în limb'a hellenică. Grecii au schimbat 
multe nume asiatice adaptându-le pe limb'a, lor, 
Pe hebreesce femeea lui Isaac sa numit Ribca 
sau Ripca sau şi Riphca. 

18 Vers. « ..., Si în dată îşi assădd hyaria pe 
bracu : ad litteram îşi lăssd înjos (ateze) hy- 

ria. 

33 Vers, a .... Si detteră paie și fânătură că- 
milelor. » Aqueastă expressiă se putea dă prin 
dettero demâncare camilelor ; ânsă, precum ammu 
dis, noi pe de o parte voim ă presentă cititorului 
pe quât se pote mai fidel textul, și al doilea quă 
ne-ammu propus prin aqueastă primă carte a Bi-     

blici, a facilită pe quât se pâte juniloe preoţi stu- 
diul limbei hellenice, 

35 Vers. «.... Datu'i a (Dumnedeu) oi, şi viței, 
şi argint, şi aur, şi feciori (argati), şi fete (argaie), 
şi cămile şi asini. » Prin aqueastă enumerare de 
averi, se arată în que stă averea vieței nomade sau 
patriarchali. Tot que este de viața stabile nu se 
menționă aqui, nu 'se vorbesce adică de case, de 
moşit, de cai şi alte assemenea, Oilele, asinii ca: 
milele, etc., se ținu de viața nomadă ; iar în quât 
pentru aur şi argint, se vede quă Abraham făceă 
și commereiu, que întră în 6re-quare parte în 
viața păstorilor que îşi vând lân'a oilor, laptele 
brânza, etc., şi quari vengând unele, potu cum- 
peră altele spre ale revinde în locurile unde se 
ducu, 

44 Vers, « .... Fiă aqueast'a femeea pe quare a 
destinat'o Domnul pentru servitorul seu Isaar. » 
Aqui vorba îroluaae m'am iradus'o că în verse= 
tul 14 prin preparat. Caus'a este qu5 ammu vrut 
ă dă o idee de credințele hebraice sau asialice que 
lind mult spre, fatalismu sau destinată, sau spre 
queea que se dice quă este scris Omului. Aqui 
Eliezer vă să arate quă Isaac cată să aibă pe scrisa 
sau destinata sa pe quare aveă ă luă de femee. De 
aqueca dar în versetul 14 vorba froipaocc ammu 
iradus'o după credințele nâstre prin ai preparat, 
şi în verselul aquesta prin destinato, qua să, 
avem occasia ă vorbi de aqueasta. — Si apoi în 
hebraiesce se servă cu verbul correspundător la 
destinare. 

43 Vers. Dela versetul 37. pînă agui nu vede 
quinc-va de quâto repetiţiă măi din vorbă în vorbă 
din quelle que sau mai dis. Aqueasta se vede 
adessea în Moys&, şi în Homer, şi nu se ține de 
siylul aquestor autori, ci de langagiul naiva al- 
tutulor popolilor primitivi : pînă în dioa de astădi 
un satean și un copillu tot aş narră, repetinduse 
măi din vorbă în vorbă. Siylul aquesta, la loculul 
lui sau Ja sujetul seu convenabil, cu atâta, adessea 
& mai sublim, cu quât & mai simplu şi roai înne- 
merit, | 

53 Vess. « Scoţând apoi feciorul vase de argint şi 
vase de aur, şi vestminte, detie Rebecchei, mai 
dette şi daruri fratelui ei și mame-sei. » Pe aquci 
timpi se contractă casătoriile între străbunii Ara- 
bilor şi Hebreilor că şi în gioa de astădi. Filiele 
'adduceau la bărbat nici o avere sau dote; din con- 
tva eră că și cumpărate dela părinţii lor ; elle nu 
veniă în cas'a hărbatului de quât cu Gre-quare an- 
cille sau fete în casă, că o precauţiă, cum ammu 
dis la întâmplare de sterpitate, Vedem aqui vase 
de aur, şi de argint daruri fratelui şi mamei, vest- 
minte, etc., din partea ginerelui, şi nimicu din 
“partea, miresei. Mai târdiu vedem pe: labob, că 
neavut, quă serve quâte şepte anni pentru fiă quare 
miresă. 

Este vorb'a de vestminte, şi nu se cuvine ă uilă 
quă între aquestea nu putea lipsi theristru sau 
velul sau queea que pe la noi se dice zovonul mi- 
resei, Despre aquest theristru se vorbesce în ver- 
setul următor 65. 

Mai este de însemnat, qud în l6tă vorb'a de că- 
sătorie, pr& puțin se vorbesce despre tatăl fetei 
Bathuel ; rolul quel mai însemnător îl are L.aban 
fratele ei. Ellu allergă la fontână spre ă cunâsce 
pe Fiiezer şi a'l invită A casă, ellu se amestică 
mai mult în vorbă, lui i se facu daruri şi mamei 
fetei ; fraţii şi mama fetei propun să mai remâie 
copill'a vre o dece dille, ete. Caus'a este quă pe ori- 
unde este în lege şi în datine polygamia, fratele 
mai mare şi din aquceași mama al miresei ia ro- 

d
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lul tatălui. Pentru cuvinte de ă nu întirită gelo- sia quellor Iaite femei şi filiei, tată] ia un rol mai 
secundar. 

59 Vers. « Trimisserd pe Rebecca şi averile ei... » 
Alte versiuni adaogu şi pe crescatorea ei. 

60 Vers. « Si binecuvântară pe Rebecca dicând.., 
devino în mii de myriade...» Nu numai Hebrei, ei 
măi tâţi popolii din quea mai 'naltă antichilale 
pin şi la noi chreştinii, nu afară altă binecuvântare 
mai conformă, cu legile şi voiea lui Dumnedeu de quât aqueea que se dice miresei de către părinți şi preot: «Fiă fertil pântecele tău, îmmulţesce te» aqui 
se adaoge pentru hyperbole şi solemnitate în 7nii de myriade. Eccă mysterul nuntei. Unde & myste- rul şi santitatea gymnosophistilor ? la, ei“ este blestemul sterpității, la ei este arburele que nu dă fructe, bun de tăiat şi de aruneat în focu, 

62 Vers. « Tar Isaac callătoriă prin desert spre puțul Vederii ; ânsă ellu locuiă în partea de amia- dă Qi. » După alte versiuni se vede qud Isaac ve- niă dela o călătorie que făcusse, | 
65 Vers. « .... Ea attunci lug iherisiru, şi se accoperi. » Yorb'a theristru 3 vorh'ă hellenică dela depoc (vră), şi însemnâdă velul que pun femeile "v&ra spre ă nu se negri de sâre sau suppără de vânt. Aquest vel ânsă eră, mai mult un vestmânt que accopere femeile asiatice pînă jos, ă că zevo- nul miresei, sau mai bine qua să dăm o idee exac- tă, velul que luă Rebecca nu eră theristru grecu, quât iasmacul arabu ; velul que eră şi este în on6- rea fecei femeii şi mai vîrtos a miresei. 
61 Vers, « Intră apoi Isaac în cas'a mamei salle şi lud pe Rebecca... » Aqui nu se vede figurând Abraham, precum la începutul aquestui capitol nu se vede figurând Isaac. Cum se pare Isaac lipsiă de ă casă quând trimisse tatiiseu pe Eliezer că petitor; şi acum la înturnarea lui Isaac, şi la ajun- gerea Rebecchei, lipsiă Abraham de ă câsă. 

CAPU XXV, 

9 Vers. «Il îngropară Isaac şi Ismael filii sei...» 
— Abrabam avă mai nulţi filii, după cum se vede În versetele precedente, dela Chettura şi alte con-   

cubine, — Unii dicu quă Chettuva, este tot Agar; alţii affimră quă singurele concubine alle lui Abraham fură Agar şi Chetiura. — Avi, dicu, mai mulți filii, ânsă Moysă dă mai multă preferinţă 
lui Ismael după Isaac. Aquest'a se arată Ia îmmor- mântarea lui Abraham ; genealogia aquesluia o dă în dos tot spredece semenții spre ă facce un corp în- tregu, Aqueast'a o face Moyse, pe de o parte qus Is- . mael fu primogenitul lui Abraham și quă se circon- taid că primul dintre filii sci în casta aquestuia ; pe de alt'a pare-se quă Moysă voiesce ă întreţinne re- laţiile între descindenții lui Isaac şi ai lui Ismael, Aquelleaşi interese se vedu şi în Mahometh. Primul ia cu binele pe Arabi spre a'i assimilă în doctri- 
nele salle; secundul, Mahometh, în Coran îa cu bi- nele pe Hebrei spre ai converti la doctrin'a sa că o continuatiă a doctrinelor mosaice şi chrisliane. Este ânsă de mirare spiritul prophelicu sau pre- vederea lui Moysă que predestină aqueste doă ra.. mure spre a jucă un mare rol în historia libertă- 
ilor. humane ; din hebraismu sau din descindenții lui Isaacu eşi Christianismul, din arabismu sau din descindenţii lui Ismae! eşi Islamismul, do& mari şi potente protestaţii încontra pharaonismu- lui, dreptului roman şi dreptului feodal. Nu sci- mu, Moysă avi aquea pătrundere de minte de ă studiă aqueste doă stirpe şi ă întrevede viitorul lor, sau predilectia lui unită cu o voință. tare şi influetdre, insinud la aquesli popoli nisce credin- te şi nisce sperante atât de tari în quât unii cu sacrificiul vieței lor le propagară, şi alţii cu sân- gele lor veniră ă le execută şi ă le confirmă. — Petru al Rusiei voi assemenea ă facce un testa.. mânt. și prin programma sa ă însinuă Ruşilor credința de ă luă Constantinopole și ă Je deschide callea către Orient. Quine pote inspiră credința Românilor qus ei sunt predestinaţi ă jucă un mare rol în Orient, şi quă provedința în adins “i a pus pe marginea Duniării?,,. 

16 Vers. « Aquestia sunt fiii lui Ismael şi aquestea numele “lor în tabernacolele lor, etc » Piud astădi Arabii trăieseu în semenții în taber- nacule lor* după numele patriarchului sau înce- petorului aquellei semenţii, 

VI. 

TOLADOTH. 

19 Vers, « lar familiile lui Isaac... » prin fa- măllii s'a tradusvorb'a cu multe însemnări Yeviceiee Aqui ânst se pote luă şi drept întâmplări eveni- mente. 
. 24 Vers, Se rugă însă Isaac despre Rebecca, femeea sa...» Pare-se quă Isaac, îşi amă socia şi nu se invoiă cu polygamia qua să'şi ia altă femee sau să, accepte în patul seu pe anciila Rebecchei. Se mărginesce în rugă către Dumnegdeu spre ă deschide pântecele dilectei salle consârie, 22 Vers. « Iar copillii săltă în pântecele ei... s— După alte versiuni vorbfa foxipruy (săltă) se ara- tă prin se bătea, se deshăteă Feţii tot d'aun'a saltă în pântece, şi mamele o au aquest'a de natural, agul Rebecca pare-se quă simţiă nu o săltare, ci un fel de luptă în pântecele scu, şi de aqucea excla- 

(7) Prin errore partea Y sub tit de '/7ri-Sară, que invepe dela cap: XXIII, v.4, sa uitat ă se însemnă,   

mă : « daqua astfel ave să mi se întmple, pentrii que mie aqueasta? » adică daqua am a nasce doi inemici în locu de fraţi, peniru que mai conce- puiu? Textul hebraicu dice, pentru que mai sunt pe lume? adică mai bine nu m'aşu fi născut. «Se dusse apoi ă se oraculă dela Domnul. » — Aler- garea Ja oracole & din quea mai "'naltă antichitate, şi & natural la omu: la ori-que :nu “și pote singur dă cuvânt, alergă ă se consultă dela quei pe quare îl crede mai sciut sau mai încercat. Aqueastă ne- voie face A se nasce pe de o parte ambiția quel- lor consultaţi de ă ţi se împlini respunsurile, şi pe de altă apoi, aqueast'a nasce cupiditatea spre a se speculă cu credulitatea 6menilor, de unde eşi mai apoi ciarlatanismul oracolelor. 
21 Vers, « Esau eră omu cu sciioță întru î v6- 

nă, şi câmpestru ; iar Jacob eră omu simplu (ne. prefăcut) şi locuitor (tot) ă casă. p Moys6 se vede pretutindeni dând preferinţă vieţei pastorale și as-
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suprind 6re-cum quelle Ialte viețe. Pers6nele lui - 
de predilecţiă le facce oceupându-se cu viaţa 
aqueast'a şi pe quelle que ave ă le recommandă rău 
le facee lucrătâre de pământ şi vânătâre, Cu idle 
agquestea Iacob al lui nu pre îu omu aşă de simplu şi 
nepreficut cum voiesce ă ni '] arătă. — 1 vommn 
vede Ensuşi după descrierea lui Moys6. 

31 Vers. «Iar Iacob disse către Esau : vinde'mi 
dreptul teu de primogenitură, » — Aqui s'a stre- 
curat o mare errâre iypographică, în locu de Iacob, 
s'a trecut în textul Isaac — Simplu şi neprefăicu- 
tul Iacob sciă ă propunne fratelui seu, vădându "| 
stătut şi flamând, a'i vinde dreptul de primogeni- 
tură, şi omul que îrece de aspru şi vănător, Esau 
îşi deite dreptul scu fratelui quellui mai micu pe 
quâte-vă înbucăture de linte şi de pâine, 

CAPU XXVII. 

1 Vers. Aqui se vorhesce de Abimelech, quare, 
după cum dicu mulţi commentatori şi D. Cahen 
nu putea fi quel din timpul lui Abraham, ci filiul 
aquestuia, adăogând quă în antinea Palestină sau 
în Pelistim sau Phylisteim domniră mai mulţi 
Abimelechi. Aquest nume eră că Pharaon que și'| 
luă toți regii Kgyptului, că Piolemeu, că Cesar. 

7 Vers. « Si eilu gisse quă suror îmi este...» 
Mulţi se miră pentra que aqucastă prefacecre şi la 
Abraham şi la Isaac de d diece quă femeca sa îi 
& suror, numai pentru temă de a fi uccis. Quând 
ânsă vă observă quinevă legile şi datinele aquellor 
timpi şi aquellor popoli, lucru se pare pre firescu. 
Nu eră iertat nimului d'ă se attinge de femee cu 
bărbat, unde fomeca liberă sau nemăritată puteă 
să fă inată de ori-quine, fară ă fi în vespundere, 
sau fară ă ave obstacole, Prin urmare o fenee 
frumâsă în locu străin, de se dă de femeea quellui 
que o protegiă, nu făceeă de quât 3, mări obsto- 
colele quellor que ar” fi dorit A o possede, și prin 
urmare ar" fi făcută se urdi comploturi assupra 
vieței bărbatului ei ; Aşă, pînă să se mai oriente şi 
să se cunâscă în locul străin, se dă de suror, şi 
ast fel, de si se expuneă pe sine la aitaeee galante, 
appără ânsă viaţa bărbatului ei. Ansă pe quât pe 
de o parte junimea sau puterea eră violenta şi 
ajungea pînă la uecideri ; pe atât pe de alta, 6me- 
nii maturi şi ai legii se temeă de ă se altinge 
de femeea cu bărbat, faptă que se vede nsuşi în 
Abimelech, în verseturile urmă!âre, 

10 Vers. «Si ai fi addns assupra nâstră nesciin= 
ță. » Adică păcat mare. Nesciinţa & un'a cu întu - 
nerecul, sciința un'a cu lumina. Se vede quă Abi- 
mielech eră din popolii aqueia que nu crede qud 
scința 8 păcat de mârte, ci din contra quă nescin-- 
ţa perde individe și popoli. 

12 Vers. « Semănă apoi Isaae... şi afld,.. însutit 
de queea que semănasse. » Originalul hellenicu 
dice xy. 'Tradueţia vechiă română dice orzul; 
ânsă xpi0ă in hellencsce, de și însemnâdă orz, 
adessea însemnedă în general grâunțe, grâne, se- 
mânţă. Aqui nu 6 vorb'a în spetial de orz, ci de 
bucate si de aqucea noi traducem vorb'a audi, 
prin agucea que semenasse. 
„14 Vers. «.... Si alle laborării pământului 
multe, » După versetul aquest'a şi al 42-lea se 
vede quă aqueste semenţii păstorali se orcupă 
unde se aşședă şi de laborarea pământului, și din 
doi filii ai lui Isaac, firezce quă Esau eră labora- 
tor, că omu câmpestru, 

16 Vers. « lar Abimelech veni .. cu Ochozath, 
nymphagogul seu şi cu Phicol archicăpitanul pu- 
ierii sale. » Dupb aquest verset aquest Abimelech 
semănă tot quel que a venit şi la Abraham, pen- 
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inu qus se vădu tot aquelleaşi personpage-cu dân- 
sui, Alte versiuni numescu pe Ochozaih A'houzath 
quare este tot aquell'a, quăci numai vocalele se 
schimbă, şi pe Phicol, Picol (aqueea'şi modificati), 
Or quă Abimelech eră forte vechiu în dille și mai 
trăi şi după Abraham, or, daqua aquest'a, este fi- 
iul seu, attunei Oehozath şi Phieol nu sunt nume 
proprii, ci nume de fonetiuni, unul însemnând 
nymphagog şi altul archicăpitan, pe quare quei 
şepte deci e şi traducu, şi quă prin urmare, daqua 
Abimelech eră filiul, se vede quă cră datin'a la as- 
semenea împregiurări de parte de alianţă regele 
să fiă însocit de aquesti doi mari și de credinţă 
fonctionari, nymphagogul şi arehicăpitanul. 

28 Vers. « ar ei respunseră, vădând ammu ve- 
dut qui Domnul eră cu tine.» — Observăm qud - 
mai de multe ori quând textul hellenicu se expri- 
mă prin vorb'a Kctos Domnul cu Littera, iniţiale 
mare, înţellege aqueea que textul hebraicu ex- 
primă prin Jehovah. Este dar de addus înti'adins 
ă minte quă nu numai semenţia lui Abraham sau 
Hebreji recunosceă pe unul Dumnedeu, ci şi mulţi 
alţi popoli circonvecini din țârr'a Chanaan, Abi- 
melceh eră Phylisteu sau Phylistiim ; şi se expri- 
mă prin vedând ammu vedut, adică cu încredin- 
tare suntem convinşi. 

32 Vers, « .... Îl însciințară despre puţul que fă- 
cusseră ei, dicând nu aflarăm apă. » Prin errâre 
s'a trecut verbul aflarăm în present dicând nu 
aflăm. 'Tot ânsă que este mai de observat 8 quă 
uelle lalte versiuni dicu din conta, qud a fi 

dis leciorii : aflarăm apă, 

CAPU XXVII. 

3 Vers. «....Ia "ţi alle tale, pharetr'a şi arcul...» 
)ă&c mă oxcios Gov, 7hv ne pagerpav xai să zătav. Enstoa 
în bellenic'a însemnâdă mai adessea vas, adessea 
ânsă şi instrument, armă. Este o vorbă populară 
română iar aşă de expressivă şi generică adică di- 
chisul ; este ânsă forte familiară și de stylul bur- 
lescu. Ammu tradus'o prin alle talle, quare în dată 
seexplica prin pharetraşi arcul. Ammu lăsat vorb'a 

- farelra sau mai bine pharetră, quăci este adop- 
tată şi de latina. Vorb'a cunoscută în popol este 
tolba, vorbă ungurească, Dositheu mitropolitul 
Moldovei în traductia Psaltiriei salle, vorb'a pha- 
roiră sau tolbă o numesce pretutindeni curcura; 
dela carquois pâte. 
_20 Vers. mi zoiro 6 ax cUpec, O zânvov: 6 

dă einev în. naptătoue ESprossect. Traductia vechiă ro- 
mâna dă aqueste phrasi în chipul următor :-« Que 
este aqueast'a que ai aflat aşă de currând, o filiule? 
iar ellu au dis: que a dat Domnul... » Traduetia 
a fi fost justă dagua ârt ar' 6 fost în textu 6, 
qua să fiă lradus cu que sau cu queea que. De 

" aqueea dar ni se pare quă Isaac n'a întrebat que 
lueru sau que vânat este agucil'a que a aflat; ci 

„Quă întrebarea lui este: cum de a venit aşă de 
curând. Prin urmare, cutedarăm ă traducee 
prin : acum fu aqueasta quă aşă de curvând ai 
aflat? lar ellu respunse : « pentru quo sau quo a 
dat Domnul... » Or după un modu, or după altul, 
Jacob nu eră aşă de simplu şi neprefăcut, 

21 Vers. « .„.+ Beet mirosul filiului meu că mi- 
ros de ț&rină plină binecuvântată de Domnul. » 
— Cum se vede Esau, din caus'a neînerederii sau 
neîavoirii cu femeile salle, vestmintele quelle mai 
bune le ţinea la mamă sa, şi că omu de câmpu, 
punea între dânsele flori spre miros şi disse : miros 
de tevvină plina, adică que are tot felul de plante 
şi sem&nature, țârrină înflorită. — Si aqui se vede 
precauția que s'a luat, spre a amăgi pe bătrânul
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iată nedreptăţind pe frate. — Despre pellile iedilor 
cu quari şi a înfăşurat bragele şi gâtul se înteilege 
„simplitatea şi mai judaică, 

36 Vers. « ... de adoa 6ră cu aqueast'a mă sup- 
plantă » jocu de vorbă, că cum ar” dicce: m'a pus 
sub plantă sau talp'a piciorului : Este înnemerită 
aqui vorb'a populară tureească şi de styl burlescu 
ne pingeli. - 

Tot capitolul aquest'a face pe cilitor ă se revoltă 
assupra nedreptăţii que Iacob, influențat de ma- 
mă sa, se lassă ă facce fratelui seu; şi nimicu nu 
& mai aitingălor de quât expressia durerii şi dis- 
perației lui Esau quând gice jatălui seu : « bine- 
cuvântă me, deh, și pe mine, o părintele meu » 
şi apoi îl întrebă : « nu '|i mai remasse vre o bine- 
cuvântare, părinte? » — Si apoi iar îl mai într6- 
bă : «nu cumvă numai o binecuvântare ai tu, 
părinte? bine cuvântă me şi pe mine. » Î se rumpe 
ininYa cui-vă ; şi un omu aşă de bun că Isaac, un 
părinte că dânsul & dur că petr'a, si arată quă nu- 
mai 0 binecuvântare are. Agueasta nu & natural 
şi mai vîrtos quând binecuvântarea nu câstă ni- 
micu, şi quând este ă se dă unui filiu que nu & 
culpabil în nimicu. Moyst aqai nu arată pe Isaac 
sau pe ori-que părinte, ci systema sa. Exelusivu în 
viața pastorale, vrând ă demonstră quă Hebreii s6 
tragu din Isaacu păstorul, vă să dea aquestuia tote 
drepturile de primogenilură ; exelusivu apoi într 
un fel de systemă sau coterie, tot que este după 
system'a lui ă bun, şi de av ave defecte: tot que 
nu & păstor sau tată de Helreu este reu şi n'are 
nici un drept. Sub system'a lui descrie pe quel mai 
bun tată de neîmmuiat, şi pe Iacob, que prin 
quâte -va imbucăture de linte şterse primogenitur'a 
fratelui, que se lassă ă facce i6le quâte mamă sa, 
îi dicce, ă se travesti în vestmitele fratelui seu, 
ă'şi îmfăşură bracele în polii, ă'şi schimbă vocea, 
ă înnemeri la ori-que întrebare respunsul, pe 
assemenea, frate îl facce simplu neprefăcut, di- 
lectu al lui Dumnedeu şi tot în conversaţiă cu 
Dumnegeu şi cu angelii. Moyst fu un bărbat 
mare, şi pote nimeni că noi nu “| a arătat atâţ 
de mare; ânsă exclusivitatea îl strică; de aqueea 
şi quând veni grația se disse quă trecă umbra 
legii. Din Hebrei ânsuşi fură primii apostoli, 
que îi reprobară multe. que rupseră jugul exclu- 
sivității şi chiemară la aqueileaşi adevăruri şi pe 
cireontaiaţi şi pe necircontăiati şi Helleni şi Bar- 
bari. —D. Cahen Israelit, în notele salle que face 
în ediția sa a Bibliei, vorbind de Iacob, quând 
facce pe frateseu de nevoie a'şi vinde dreptul pri- 
mogeniturei, se exprimă cum urmeadă. « O asse- 
menea proposiţiă, într'o assemenea circonstanţă, 
făcută de un frate mai micu, nu se învoiesce nici 
de cum cu morala, popolilor Europei. » — Si mai 
la valle: « Consiliul de d amăgi pe tată seu (si de ă 
nedreptăţi pe frate seu, adaogim noi) vine dela 
mamă su, queea que facce fapta lui Iacob nu mai 
puțin defaimabile, ânsă mai scusabile, » Noi di- 
cem quă de n'ar fi avut inim'a applicată către as- 
semenea fapte, ar' fi putut dicce cu respect mame 
sei : frate mai mare îmi este şi filiul teu este, 

Noi ânsă, quare recunâseem ori-unde Moysă & 
mare şi întrece pe toţi legiutovii, dicem qud nu 
strică nici Iacob, nici Rebecca şi cu atât mai pucin 
Isaac, ci strică Moysă que putea şi eră în mân'a 
lui să descriă pe fiă-quare după cum merită ; pe 
tată căpe un Dun tată şi pe mama şi pe frate asse- 
menea de Duni, şi săi arate că nisce îypi de leali- 
tate. Nisce assemenea exemple făcură pe Iebrei să 
fiă elastici la ori-que prefăcătorie, si să li se pară   

quă tot eu Dumnedeu vorbescu quând amăgescu 
şi quă tot Dumnedeu fi ajută quând pingelescu 
că Jacob. Arabii que nu avură nisce assemenea 
exemple au fost în tot d'a un'a şi sunt mai leali. 

Nu ne-ammu fi întârdiat atâta assupra aques- 
tei noţii, daqua Iacob n'ar” fi servit de exemplu şi 
la multi chrestini que vor să facă pe Dumnedeu 
complice la tote nelegiuirile lor, exprimându-se 
qui Dumnegeu 'i a luminăt să vorbescă aş, Dum- 
negeu "i a ajutat să facă almintrelea și să'şi facă, 
o stare, din quare apoi a mia parte o dă la vre o 
biserică, şi se crede quit cu păcatul şi cu Dumne- 
deu şi cu lumea. Nu, aqueastă se chiamă hypocri- 
sie, phărisaismu ; şi Christ nimieu n'a fulgerat că 
pe hypocriţii de cărturari şi Pharisei. Nu & nimieu 
d'amestecu între Christianismu şi Pharisaismu, 

Ansă pentru qu criticăm cati să, și justificăm ; 
şi nimeni n'a justificat că noi pe Moysă, nici nu “| 
a admirat, pre cum îl vommu admiră şi de aqui 
în ainte în observaţiile nâstre. — De este dar ă 
justifică pe Iacob este quă a fost, să dicem, in- 
fluenţat de mamă sa. Agqueasta iară de eră mai 
rece cătra Esau, pote să fi venit din defectul que 
au unii părinţi de ă faece distinelii intre filii şi de 
ă le însufilă gelosiă ; aqui ânsă se pare quă lucru 
vine din muiori; Rebecca fiind de națid Chaldce 
că şi Abraham şi Isaacu, Esau îşi luă doă femei 
Chananeene que nu avcă nici datinele, nici de- 
priaderile părinţilor lui, şi de aqui veni discordia 
şi apoi recirea. Aqueast'a ânsă nu justifică de ajuns 
pe Moysă: un învățător cată să ia hine ă minte la 
preceptele que dă unui copillu şi un legiutor que 
îşi propune ă dă educaţia unui popol întregu que 
va influă în tot viitorul lui, are să fiă cu mult mai 
luător ă minte la exemplele que dă. Nisce exem- 
ple că al lui Iacob, fiică qua popolul lui să scoță 
mai mulţi pharisei de quâti propheti, şi pe pha- 
risei să “i îmmulțiască în partea sacerdotale a 
Chrestinilor. Nimeni că aquestă parte nu & mai 
des cu Evangeliele în mână; şi cu tâte aquestea, 
pugini imitară pe Christu şi pe Apostoli şi mai toţi > 
nu luară de model de quât pe Pharisei, 

CAPU XXVII. 

3 Vers. « Si vei fi capu în synagogele natiilor. » 
xot En cs ovvayiiyăe Ev, — = Synagogă & 
vorbă helleniea ; vă să gică adunare la un locu, 
assemblee. Vine dela preposiţia sv con sau cun 
Şi &ye ducere. Si în adevăr synagogele în Israel, 
nu eră de quât adunările communali unde bă- 
trânii se consultă despre alle Patriei sau alle com- 
munei. Despre aqueast'a se vă vorbi la locul seu 
În constitulia sau lgile lui Moys6. Traducatorii 
vechi români conservă întregu' hellenismul he- 
braicu dicând : « şi vei fi intru adunări de nea- 
muri. » Ansă nu se întellege textul bine de nu se 
vă adaoge vorb'a capu încai în parenthese. — 
Traducătorii din hebraic'a se exprimă prin « şi vei 
deveni o assemblee o adunare de popoli. 

5 Vers. « ... Rebecchei, mamei lui Iacob și lui 
Esau. » Commenlatorii observă quă Iacob, de şi 
frate mai micu, se pune înaintea lui Esau primo- 
genitului, şi dicu quă aqueast'a vine din predileo- 
ţia Rebecchei. Noi credem mai mult quă vine din 
system'a lui Moyst, quăci ellu &autorul que narră, 
Şi eră în voiea lui de a punne fiă-que nume Ia locul 
seu ; însă din sy temă, pentru quă Iacob eră tul- 
pin'a Israeliştilor, pretutindeni va să “i dea ântâie- 
tatea,
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VII. 

VAIETSE, 

10 Vers. Dela aquest verset îneepe partea VII. 
17 Vers, «... Nu 8 alta de quât casa lui Dum- 

nedeu, şi aqueasta porta cerului, » — Din quea 
mai "naltă antichitate Gmenii îşi imaginară, după 
cum li se păreă la vedere, cerul că o boltă, şi de 
aqueca în quelle mai multe limbe s'a numit « bot- 
tă : » coelum (ceru) vine de xodov (boltă, bolti- 
tură). Aşă locuința lui Dumnedeu 'şi o imagină 
dincolo de aqueastă boltitura azureă, şi quă la tri- 
milterea solilor, nunţiilor sau angelilor divini, eră 
un locu pe unde se deschidea şi se închidea por- 
țile aquestei universali boltiture. Credinţa despre 
porta sau porlele cerului eră respândită şi forte 
papulară între toți popolii de ori-que religiă ar 
fi fost; şi pînd astădi Românii credu qud sunt 
dille quând se deschide cerul. — Po liingă aques- 
tea nu eră popol quare să nu fi assigurat qus 
dintr'Ensul s'au aflat omeni alleşi sau privelegiaţi 
quari au vedut aievea sau în. vis deschidânduse 
cerul. Moysă dă lui Iacob privellegiul aquesr'a, 
însă, fiind mai raţionabil de quât 6menii din iim- 
pul seu, se mărginesce ă onoră pe străbunul seu 
numai cu visul, 
„48 Vers, « ... Si o înalţă drept colânnă (6rfin, 
stelă) şi versă oliu peste crestetul ei. » Datin'a de 
ă unge sau ă consecră cu oliu se vede qud eră şi 
mai antică, daqua Iacob sciti ă facce un'a că aquea- 
sta în ondrea sau santificarea aquellei petre sau 
col$nne. Ansă în Bibliă, aqui pentru prim'a 6ră se 
vorbesce de aqueast'a ceremonie a ungerii. 

19 Vers. « ... Si chiemă Iacob numele locului 
aquestuia casa lui Dumnedeu » pe hebraesce se 
dicea Beth-El. — Cetatea Beth-El que însemnâdă 
casa lui Dumnedeu deveni mai târdiu, pe timpul 
Judicătorilor, locul unde Israeliţii se adună spre 
rugă. Quând mai înquă se înăltă în Jerusalem 
templu, attunci aquesta, devini locul de rugă şi 
adoraţiă generale. 

22 Vers, « .„.Si din t6te quâte îmi vei dă (Dâm- 
ne) în decimă le voiu redecimă ţie. » vei rârov &v 
făv pot 6âş, Bexdrnv ănoderarioaw a5Tă cot, — Tra- 

ducătorii quei vechi se mulțumescu cu ă dicce nu- 
mai « şi din t6te quâte vei dă mie a decea voiu 
adducce ție. » Ideea este tot aqueea; stylul ânsă se 
schimbă şi cu dânsul în preună nu numai culdrea 
locale, ci şi nuanţa de datorie : Aqui nu & vorb'a 
de addus, quăci se pâle ducee sau adducce un lu- 
cru şi la o pess6nă quăria nui suntem datori queea 
que adducem. Aqui & vorb'a : quă Dumnedeu îi 
vă dă; şi ellu vă xedă în apoi din alle lui Dum- 
nedeu Ensuşi. Aqueast'a însemnedă în hellenica 
preposiţia &ră şi aqueasta în românesce re, adică 
înapoi queca que este dator. — Este âncă de ob- 
servat sau de întrebat quă decim'a parte“ fâst'a 
instituită din timpul lui Iacob, sau Moys&, pen- 
tru qud își propunei ă o stabili, voiă a 'şi pre- 
pară pe Hebrei arătând quă şi străbunul lor dette 
decimă. 

CAPU XXIX. . 

4 Vers, «... Sculânduse Iacob îşi urmă drumul 
spre terra Resăriturilor, » 2Edgas  laxoâ  7ods 
modus Emopevân eic Yiv ăvazo)ov, Din vorbă în   

vorba : în locu de sculânduse, este ardicând Iacob 
piciorele. — Yăv ăvamo)ăv (țârr'a Resăriturilor) 
după hebraica vine în terr'a Orientalilor, sau din 
vorbă în vorbă în țerra filiilon Resăvitului. 

5 Vers. « .. Laban filiul lui Nachor... » Sa vă- 
dut şi s'a observat dejă qu ori unde 8 vorbă de 
un nume propriu se adaoge şi numele tatălui seu 
şi adesea şi al mamesei, şi al cui frate este; 
Aqucast'a este din quea mai "altă antichitate de ă 
se adaogi pe lângă numele filiilor şi al părinţilor, 
quând spre ondre, quând spre dinstinctiă, qua sănu 

| se confunde cu un alt nume assemenea. Aqueast'a 
şi pînă astădi se vede prin satele mai multor po- 
poli. şi la Români Ensusi, dicând Stan al lui Sore, 
sau daqua n'are tată, Stan al Mariei, ete. Quând 
ânsă vrea în antichitate a onoră pe quinevă şi mai 
mult, îl supranumiă cu numele bunului sau 
străbunului, quă să arate quă nu 8 o famillie sau 
o casă de ieri dW'alaltă ieri. Aşă se dicea, Heracli- 
dii, Atridii, Pelidii, etc., în Grecia. Aşă se dicu în 
Halia numele propriii în plural iar nu în singular, 
Tancredi. Rosini, în locu de Taneredo, Rosino, 
qua” să arate quă fură mai multe generaţii cu 
aguest nume. Aşă aqui Laban que eră filiul lui 
Bathuel, se dice filiul lui Nachor, al bunului seu 
spre onorare. Aşă quă să ondre pe isus îl chiemă 
adessea quei que îi querea ajutorul : Filiule al lui 
David. 

9 Vers, « Rachel filia aquestuia. » Ra'hel în he- 
braica însemnedă 'gnellă sau ociţă. De multe ori se 
dă nume copiilor în antichitate după 6re quare ani- 
male, sau din allegerea părinţilor sau pentru cha- 
vacterul copiilor, Aşă se vedu : Leon, Aslan, Rachel, 
Agnts, Agnita, Columbu, etc. Se vedu nume şi după 
plante, Călin, Violla, Carophyllo, Anthiţa, Florea, 
Rosa, Triantaphylu, ete. 

19 Vers. « ... Si spusse Iacob Rachelei qus frate 
al tatălui seu este... » Aqui frate că de multe ori 
în hebreesce se ia drept consânge (rudă). Vorb'a 
frate şi în alte limbe şi în românesce se dă şi 
unui connaţional fard a fi din aqueeaşi familliă, şi 

- Ensusi unui străin de altă naţiă, spre ă arătă pe 
apprâpele. | 

13 Vers, «'. . Spusee lui Laban 16te cuvintele 
pentru quare venisse. » xai âmyicaro 7 Ad6av 
mătas mos Aâyove zoirove. AmImu dis quă pa 
şi 16yos după siylul biblicu însemnedă şi eveni- 
ment, aventură. Aqui după aquest sens se cu- 
veniă ă se traduece : spusse lui Laban tote aven- 
tuvele, sau nevoile salle. Qua să lăssăm ânsă vorb'a 
Xâyovs tradussă în cuvinte, a cătat ă adăogi : pen- . 
tru quare venisse, quăci, de traduceam ad litteram 
prin tote cuvintele aguestea, nu se mai întellegeă. 
Aquesta & un hebraismu que nu se lassă ă se tra- 
duece. - 

i Vers. « Frumdsă la statură şi bellă la facă. » 
De multe ori cititorul vă vede aqueste doi ajectivi 
frumos şi beliu, şi i se vă păreă quă sunt synony- 
me său quă însemnâdă tot aqueea. Aqui ânsă vă 
să arate quă Rachel pentru faca ei eră bellă, și 
apoi statur'a, cărnile, tâte eră în proportiă şi în 
bune [6rme, adică formâse sau frumdse. Pote o fe- 
mee să fiă bellă la facă şi să nu fiă formosă; se
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păte iar să aibă forme forte exemplare şi să nu fii 
bellă, 

18 Vers. « Dilesse...» se pote dicce că și allesse. 
Dileggere vă să dică î amă cu preferință, Un părinte amă pe toţi copii, și pote să aibă pe unul diles sau dilect, Aqui 3 vorb'a de polygamiă, şi un bărbat 
având mai multe femei, pte ave pe una dilesă, 

23 şi 24 Vers. Constructia este aşă de inversă în „aqueste doă versete în quât daquă se traducceă 
vorbele în rândul cum sunt așştdate în hellenic'a, 
nu s'ar fi arătat natural în românesce, Fară î pre 
facee nici o vorbă, le-ammu schimbat numai locul: 6ceă cum este rîndul lor în textu : 

« 23. Si se faci seră, şi luând pe Lia filia sa, o 
intrudusse la Iacob. Si întră la densa Iacob. 

« 24. Doite âncă Laban Lici, filiei salle pe Zel.. phă domestic'a lui spre îi fi fâtă. (în casă), şi quând „se făcă did, €ccă Lia (în locul Rachelei)! » 
Noi nu făcurăm, de quâL ă stramută vorlele Ia- cob întro la femeca sa din versetul 23, şi le pusse- rom într'un r6ud mai natural în versetul 24, la locul lor. , 

„28 Vers, « Fiică Iacob aşă, împlini quelle d'a- geplele (săptemân'a) aquesteia» (adică Liei); îi dette apoi Laban şi pe Rachel filia sa de femee. » Svvze- )e00v ră E6ăoua zairne... îmowncev "laxw6 o0Urwos, xat dven)ipooe să E6îoua rabin, — Reu s'a înţeles de traducetori vechi vorb'a E6doua, traducându-o şep- te anni. Agui nu d vorba qua să mai serve sâpte anni Și apoi să "i dea şi pe Rachel, ci să împli- nească şepte dille după datinele nutei hebraice cu prim'a mir6să Lia, şi apoi îi vă dă în dată şi pe Ra- chel, pentru quare vă servi apoi alți şepte anni; „adică io dă acum înainte, qudci are credință în ellu. Aqueasta se învedereadă şi din versetul 30 unde dice: şi intră Iacob la Rachel, şi o dillesse, ete, ȘI mal servi Jui Laban âncă alți şepte anni. — E6âaua . nu vă sădică în hellenica ş&ple anni, ci quelle d'aşeptelea, sau s&ptemân'a la împregiura- rea de aqui. — Apoi sciut este quy la Hebrei din antichitate şi pînă astădi la quei que mai ţinu da- linele vechie, nunt'a ține șepte dille, în quare se bucură mirele şi mirâsă, şi se potu apoi dicce în adevăr căsătoriți. Laban nu vrea mai bine de quât să 'şi vedă ambele filie măvitate, şi se assigură mai ântâiu de quea mai urită,.pe quare n'o puteă dă pe pretul pe quare ă dat pe Rachel, F rumusetea, Rachelei a dotat sau u măritat şi pe Lia. Laban bine dice despre datinele locului lui. Ellu eră Ba- Dylonian, căde origine chaldeu.— Erodotu dice quă În Babylonia, la serbători alle annului toți părin- tii îşi adduceau filiele la unshor, serbăitâre jinutale. Acolo quelle frumâse eră cumpărate dela părinţi de petiori, pe întrecute, quine dă mai muli, pînă Quând veniă rândul aquellor'a din fete pentru quare junii nu dă nimicu. Aşă magistraţii locului din summele que se adună după pretul quellor fvumose dotă pe quelle unite şi aşă se mărită tâte, Laban în locu de bani ia dela Iacob 14 anni de Servitiu, şi pentru Lia nu ar” fi luat nici un annu. Aşă prețul Rachelei mărită şi pe Lia. 
29 Vers. « Mai detie Laban Rachelei pe Bal ă... de ai fi f6tă (în casă)...» Aqui învederat se cunâsce quâte ammu dis în nota dela, Cap. XVI, vers, 4 şi qub fetele la măritat adducea la bărbat și ancille ete în casă a quăror destinată se vede în versetele ur- mătore, Lia adduce pe Zelphă şi Rachel pe Ballă. 32 Vers. Dela aquest verset începu nascerile fi- liilor lui Iacob despre quari se observă pentru toți quă fiă-quare ia un nume după Se quure cireon- 

stante dela nascere. In aqueste nume cum si în altele se vădu radăcinele multor vorbe helicniee şi   

alle limbelor moderne : astel se vede Issa-har 
(ză) Dan (dar) slavon, Gad (godere). 

25 Vers. « ,.. me voiu mărturisi Domnului şi de 
aqueast'a chiemă numele lui, Iuda...» In hebraesce 
se gice că şi î turcesce sau arăbesce Iehudi, — 
Țehud vă să dică, ă se confesă, ăi se mirlurisi, 

CAPU XXX. 

1 Vers, «... Dă'mi copii, iar de nu, cu voiu 
muri, » Aqui timpul fiitor este în locu de present, 
adică moru sau sunt mârlă, sau şi voiu muri, Fe- 
meea fard copii eră considerată ca morii; 

13 Vers. « Attunei Rachel disse lui Iacob : cecă 
feta mea din casă Ballă; intră la dânsa şi ea vă 
nasce pe genuchii mei, qua să "mi am şi eu copii 
dintwânisa.» — Se vede dar condiţia aquestor fete ; 
elie devin membri ai familiei, cile sunt conside= 
rate că filie alle patrânei, şi flii dintr'ânsele, că 
nepoti, devin filii ai Patrânci. Unde le & sclavia 
sau ţigănia dreptului roman a Dlor Pharisei que 
traducu numele mais şi maidiozn în selavu şi 
sclavă? Asta 8 sclavia lui Agar que devine Mamă 
unui Patriarch că Ismael ; aqueasta & sclavia Ballei 
şi Zelphei que devin mame de patriarehi în Israel; 
şi asta este sclavia tutulor quellor de condiţia lor, 
copile scăpttate, orphane pâte, que le isu cu den: 
sele quelle ayute la maritagiul lor că fete de sufflet. 14 Vess, « Dă'mi şi mie din mandragorele fi- 
lialui teu, » ” 

45 Vers. « ..: nu aşă, ci dârmii ellu cu tine în 
nâptea aqucast'a în locul mandragorelor filiului tău. » — In versetul 44 unde se dice. mere de 
mandragora văda avăgasrâgov, credem quă se înțel- 
lege fructe de mandragoră sau de mandragoru. In 
heilenic'a vorb'a este cum se vede în neutru (man- 
dragoru). Ammu lăssat'o în feminin (mandragoră) 
qua să conservăm form'a que îi: detteră traduca- 
torii vechi, şi apoi aşă şi & cunoscută aqueastă 
plantă în multe părţi alle României pe unde me- 
şteresele ghicitre sau preotesse indiene dau aquea- 
sta buriana că bună dă facce copii cu dânsa. 
Aqueastă plantă în textul hebraicu se numesee 
dudaim. Unii dicu quă av fi planta numită Rha- meus Lotus, In ilorile şi rădăcinele aquestei plante 
se află nisce assemănăni cu 6re-quare pării alle 
corpului uman ; și de aqui pâte quă fu causa de 
ă se crede quă ar! fi având nisce virtuți de ă dă 
feconditatea femeilor sterpe.— Vorb'a dudaim sau 
mandragoră se mai află şi in Cântarea cântărilor 
cap. VII, v. 43 « Mandragorele respândiră miros. » 

23 Vers, « Luata d'assupra mea Dumnedeul 
meu opprobiul. » Originalul dice &vet3os. 'Tradue- 
ţia vechie, dice ocara, que în țigănesce vă să dică 
însuşi aqueea que n'ar fi voit ă dicce Rachel. — 
Fomeea slerpă se consideră că mârtă, şi qud un 
blestem este assupa ei. Eră o mare durere în fa- 
milliă de ă purtă un assemenea blestem. Rachel 
se vede uşurată de aquea ruşine sau opprobiu prin fructul que simte în pântecele ei. 

30 Vers_«...De cumcălcă piciorul meu la tine. » îmi ro modi uov, 'Traductia vechiă dice : « cu in- 
trareu mea. » Limba româna este aşă de avută în phraşi și expressii de timpii primitivi, înquât ades- 
sea traductiile ad litteram din Bibliă şi din Ho- 
meru devin quelle mai juste, mai înțellese şi mai 
energice. 

32 Vers. Vorba disalbu traduce queea que în 
hellenica se dice âdevxov adică albu închis, nu 
bine albu. Traducţia vechiă dice albu, par” qus ar 
"fi fost în original devyăv. 

31 Vers, « .». Vergă styriacină verde, şi de nucu 
şi de platan.» Alte traduetii dicu vergă de pleo-



GENESE. 

pu, de nucu şi de castan ; altele în locu de nucu 
pun mygdal. 

Se observă quă [acob făcă şi aqui quam tot du- 
pă cum făcusse cu fratele seu Esau; quel puțin, 
daqua eră tot d'auna tot cu dreptatea şi adevărul 
În gură, cătă să lasse oile în starea naturale ă con- 
ceppe şi ă nasce cum se vă întâmplă. — Mai la 
vale în capitolul următor îl vommu audi quă tot 
-Damnedeu şi ângelii îl înveţă să facă d'alde aque- 
stea. În adevăr quă şi socru seu nu eră vre o pomă 
de alles, şi la artă oppusse şi Iacob artă ; ânsă în 
que are dă mestecă pe Dumnedeu în cabalele și 
luptele 6menilor de generele aquesta? 

CAPU XXXI. 
1 Vers. «.., Si 'mi schimbă salariul meu de 

dece mnale..., Borba pvâv s'a luat de mulţi îi 
jocu de âpvâv şi sa tradus în 'gnei sau miri, 
Alta este âyvâs âuy&v agnus'geliu, şi alta, pvă pyâv 
que este o monetă. 

„38, 39, 40, &i Vers. Aqueste patru versete sunt :   model de eloquință naturale. La queea que Omul 
are dreptate şi lassă.ă vorbi dreptatea sa, ori- 
quât de simplu şi neinstruit să fiă, întrece pe toti 
avocaţii. Quând vorbesce Dreptatea în Omu, vor- 
besce ânsuşi Dumnedcu, iar nu quând se descârță 
vergele şi quâni se suie țupii şi berbecii pe oi şi 
pe capre. Bine qui aquclle verge potu să îiă nisce 
jonglerii şi descântece que n'addueu nici un effect 
şi pria urmare forte innocente ; dar que au d'ame- 
stecu Dumnedeu şi angelii cu dânsele? 

In versetul 41 iar se adduce înainte vorb'a 
mnale vai mapedoţiau ză ptatdv ov Bixa uvăv, 
Traducţia, vechiă se exprimă prin : « şi "mi ai 
schimbat simbria cu dece miei. » N'a fost vorba 
nicăiri de gece sau de doă deci de 'gnei sau de ca- 
pre. Quine citesce aqueste dot capitole vede con- 
diţiile. Iacob nu se plânge de aqueast'a, ei quă so- 
cru seu “i a schimbat simbria în felurimi sau în 
dece chipuri sau prețuri que le arata prin mnale; 
aqueast'a dice mai nainte şi către femeile lui : ta- 
tăl vostru quând una quând alta schimbă, quând 
varii, quând albe ete. Astădi la assemenea, împre.- 
giurări, se exprimă 6meni prin a schimbat ban- 
diera, a schibat culorea, a schibat căciula... ete. 
aitunci se dicea schimbă mnaoa, adică moneta sau   
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preţul, schimba tocmeal'a. — Pare-se vorbele uvă 
Şi cuvă quă, şi de nu sânt de aqueaşi radăcină 
sau origine, au ânsă aqueea'şi assemănare că pe- 
cus cu pecunia şi starea pecuniara. Aqueast'a ânsă 
n'a scusă pe un traducător din laţinesce să con- 
funde monetele cu oile. 

44 Vers. « Vino dar să facem un testament eu 
şi tu... » Aqui vorb'a testament să ia mai mult în 
locu de învoire, pactu allianță, ânst pentru quă & 
învoirea între socru şi ginere sau filii, învoirea & 
că queea que dicem astădi testament sau legiitură, 
prin quare lassă părinţii la filii averea. — În alte 
impregiurări ânsă are insemnare curata de pactu 
învoire. 

48 Vers, « Si "1 a numit Laban Pumulul mar- 
turiei, iar Iacob 1 a numit Tunulul marturisesce 
Pare-se quă, unul Chaldeu, şi altul Hebreu, ținea 
fiă-quare la oxpressiile idiomei sau dialectului 
seu. Că şi cum ar” vorbi doi Români din doă di= 
verse provinţii, şi unul ar dice : stăi pe locu şi altul 
ar dice : stăi locului. i 

53 Vers. Din aquest verset se vede quă tumulul 
şi cotânn'a que înălțară fură un fel de hotare nu 
numai materiali, ci şi morali tot de o dată, înain- 
tea quăror'a iau pe Dumnedeu de martur de ă nu 
trece peste dânsele cu rea cugetare unul către al- 
tul. Laban pînă în urmă se pontă că un bun pă- 
rinte şi unde vorbesce despe filiele salle şi le re- 
commandă & admirabil de ţineveie paternă, di- 
cână : « de vei umili filiele melle, de vei luă alte 
femei peste filiele melle, vedi nimeni cu noi (aqui) 
este. Dumnedeu & martur între mine şi tine, » 

56 Vers.  Koregihnce mous vio aro — — 

îşi sărută filii, traducu unii, că şi quând ar' fi fost 
simplu Eşiinoe. Prepositia xară însemnedă mult 
mult, cu ardore; noi tradusserăm prin a siirulă 
de despărțire. » 

CAPU XXXII. : 

2 Vers. « ... şi chiemă numele locului aqucl- 
luia Castre. » În hebreesce Ma'hanaim însem- 
nsdă ambele câmpamente sau tabere, adică 
una que vădusse Iacob şi alt'a, a lui însuşi, Noi am- 
mu ținut textul hellenicu : în primul verset vorb'a 
& în singular apeufolă aqui & în plural mapepfodei 
câmpamente, castre, tabere. ! 

VIII. 

VAIISCHLA'H. 

3 Vers. Dela aquest verset începe partea VIII. - 
10 Vers. «..., Quăci în Daculul (toiagul) meu 

irecuiu Iordanul aquesta ; iar acum despărţitu= 
m'am în doă turme, » Vă să arate quă a plecat 
din cas'a paternă neavut numai cu toiagul şi acum 
& cu doi turme sau campamente. După alţii nu 
face allusid la starea lui de mai nainte şi la quea 
presentă, ci la situația gravă în quare se află, qu 
adică quând se despărți de socru seu şi treci lor- 
danul averea lui, vitele lui, 6menii lui formă o 
singură tabară, o singură turmă şi un singur păs- 
tor sau toiagu; şi acum de frica fratelui seu 
âcet "1 despărtit în doă tabere. 

20 vers. « .... Becă şi feciorul teu Iacob face și 
ellu după noi » aapayiverat dniso îtâv. Mai toți   românismii sunt âncă în starea biblică, dei vommu 
sci află şi conservă, 

24, 25, 26, 27, 98 vers. e... Ci Isracl numele 
teu vă fi; quăci invins'ai cu Dumnedeu şi cu 
Omenii tare (vei fi). » — Aqueastă luptă que se 
vede în aqueste cinci versete nu & d'a, se îndoi qui 
Moysă voiesce s'o axate de o luptă între Dumnedeu 
şi Iacob, în quare aqucsta din urmă fu vingător, . 

Doclrinele antichităţii îşi avea fiă-quare alle- 
goriele salle, figurele alle. Una din figurele quelle 
mai mari și quelle mai însemnătore este aqueast'a 
a luptei Omului cu Dumnedeu, Aqueastă luptă în 
fiă quare religiă eră arătată după system'a ei du- 
pă tendințele ei mai mult şi mai pucin liberali, 
mai mult şi mai pucin materiali sau spirituali. 
Unele arătă aqueastă luptă între Dumnedeu şi 
între nisce Giganţi sau 'Titani, 6meni extraordi= 
nări, d'o putere şi mărime colosale, quari, că apo- 
slați cătreq uel atot Potent, nu întârdiară d'ă fi ful:
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gerați invinşi şi stinşi cu totul. — Altele vădând 
quă lupta nu mai încâtă, făcură din aquesti Titani 
nisce fiinţe spirituali nemuritâre, que nu se pulea 
desființă şi quari în necontenit dă aqueastă luptă 
Divinităţii. De aqui dot principe, unul că altul ne- 
muritor, unul că altul neînvins, Alţii că Hellenii 
puind în luptă dos principe pe Saturnu că deu mai 
vechiu şi pe joie că revolutionar, în locu d'a In- 
vinge Autoritatea Saturnu, învinse Revoluția Joie, 
şi din Revolutiă făcură Divinitatea supremă şi su- 
veran'a lumei. Grecii progressară prin aqueastă 
credinţă. — Moysă vru ă dă o lovitură şi aquestei 
tradiții sau mai bine ă o narră pe scurt după sy- 
stem'a sa şi mai liberale, și contrariă ori-quarii 
idolatrii, ori-quarii puteri, afară de Puterea Pule- 
rilor que eră Dumnedeul lui, potent, creator, şi 
uman, părinte şi Domnu. Lupta nu o denegă ; ânsă 
cum 0 arată ? [a Divinitatea ast fel cum îşi făceă 
lumea o idee despre dânsa: Nu eră popol, nu eră 
doctrină philosophică or religiosă quare să nu 
facă din elementele Naturci sau o singură divini- 
tate sau atâtea divinităţi quâte şi ageulii Naturei. 
Natur'a cu un cuvânt eră Dumnecu ; şi Natur'a 
îşi avea legile salle că şi pînă astădi pe quare ni 
meni nule călcă nepedepsit. Omul spre exemplu, după legile naturei, 6 mai greu de quât apa, şi pe apă nu se pote pune fară ă cade ă fund, ânsă tot 
înndtă; este âncă şi mai greu de quât aerul, şi după o înălțime nu se pote abandoni aerului fară 
ă se derîpă pînă în fund cn totul strivit.—Omul albu 
appare, omul quel mai inteligent, şi de aqui în 
ainte din progres în progres o luptă neconteni:ă 
îucontra elementelor spre ă le suppune voitei lui, 
cugetărilor, scopurilor lui. Prin invențiile lui de- 
vine domnu al mării și o strabate în tâte părţile 
pentru necessităţile lui, pentru scopurile lui ; fură 
lulgerul din cer şi îl applecă la atâtea arte şi fă- 
cilițăți... Fiă-quare artă, fiă-quare znoseriă, fiă- 
quare sciintă, fiă-quare idee, cu luptă şi cu sudori 
se conquisti, Prin urmare Gigantele lui Moyst, 
Titanul lui, Prometheul vi, înfine Diavolul lui, fu 
ânsuşi Omul; ânşă nu că apostat que voiesce î 
scalladă cerul, nu că adversariu que voiesce ă des- 
ivonă Divinitatea, nu că Joie fiinţă fictivă cu Sa- 
turuu, ci că Omu în nevoile salle. In repaosul dar, şi nâpteaseculilor de nesciintă, Dumnedeu vine 
la dânsul şi îl provocă la luptă dreptă ; își sumele 
şi Omul mănecele, şi nu se lasă, se luptă o ndpte 
întrâgă fără ă sei cu quine se luptă ; quăci se lup- tă cu nevoile salle, cu bătaiea de capu pentru 
mâine, cu preocuparea de sârt'a şi viitorul copii- 
lor ; se luptă, nu se lassă : i se dislcă membrii şi 
cops'a, scidpătă,.. Infine ânsă îrînteesce, ţine ț&păn, 
pune genuchii pe peptu că un Theseu que te- 
rassă Centaurul ; se appropriă de did, peru errorile 
unci nopți de seculi de nesciinţă : Divinitatea Na- 
tură, sau si Domnul Naturei gâfâie snbt braţele 
nervâse alle travalliului-Omu și strigă lassă-me | 
demitteme să me ducu. —Nu; quine esci? — Nu 
te lassu pînă nu mă vei binecuven:ă, pînă nu vei recundsce quă te-am învins, quăci nu sunt eu pro- vocatorul, şi quă lupt'a mea a fost onestă, cuviosă, 
drâptă, 
— Cum "ţi e numele ? întrebă Necunoscutul. 
— lacob, respunde Omul, 
— Israel vă fi de acum numele teu, quăci ai în- vins cu Dumnedeu, și cu Omenii tare vei îi; adi- că Omu cu Omu vă fi solidar din aqueasta dâe- trină, nici un omu nu vă inai fi debil şi prada al- 

tuia, sau prin dreptul Puterii sau prin dreptul Astuţiei; Omenii nu te vor asservi, Omule; Omenii 
nu te vor amăgi, Omule; s'a făcut dica acum, In-   

vins'ai cu Dumnedeu şi cu Omenii iare vei fi. 
Que Dumnedeu & aquesta que nu fulgeră pe 

quel que îi dă luptă şi îl si învinge? Que Dum- 
nedeu & aquesta que se bucură mai muit de quât 
un tată quând vede qus "1 întrece filiul seu? Vei 
aquest Dumnegeu nu eră cunoscut la Păgâni; aquest 
Dumnedeu nu 8 recunoscut nici aguellor din quei 
que se (dicu chrestini şi. se oppunn în callea pro- 
sresului, si îşi facu un Dumnedeu gelos, învidios, 
terrihil, vendicativ, spre ă şi justifică nelegiuirile 
lor. Arama lor vor s'o irâcă de aur şi stirgă Îa ere- 
sie, ori unde appare pâtra Lydiei și 6meni quari 
vor să'i frece cu nasul de dânsă şi să le 6să aram'a.: 
Pe aquest Dumnedeu Moysă îl întrevedi pentru 
prima 6ră, iar Christ veni ă ni "1 arată în carne şi 
în 6se. Aqui 8 puterea, aqui 8 geniul lui Moysă de 
ă resturnă toţi myihii pagânătăţii şi ă facce din- 
imânsii nisce figure atât de salutarii, şi atât de 
progressive. Dumnedeu se lassă ă fi învins de 
Omu ; şi impiul, ereticul, atheul antineu que cu= 
tedă ă cugeta numai un'a că aqueasta, devine pie- 
tos, drept-eredincios, quând crede și proclamă în 
gura mare dogm'a aquesta; şi quând accusii, de 
mincinos, neadeverat, fabulos pe ori-que Dumne- 
deu altul que fulgeră la Giganţi, que se bate cu 
Titanii, şi quare nu pote învinge Demonii. 

Iacob aqui & o figură, ânst în locu de â repre- 
sentă pe Omu în genere, omenirea intregă, repre- 
sentă un singur popol, marginit întrun comprins 
forte micu, sgircit că avarul pe tesausul seu, neap- 
propiabil, necommunicativ, necapabil de ă pri- 
cepe un asșemenea Dumnedeu, și orgolios de ă avă 
de străbun o fiinta că Iacob de o virtute atât de 
problematică cum i! vidurăm în eapitolele prece- 
dente. Moysă se cuveniă sau a'si prepară heroul de 
predilecliă pentru o assemenea luptă priat'o viații 
exemplară şi printr'o inimă leale, sau, daqua'] a 
descris o dată ast fel, să fi scos pe arenă, “un alt 
prode quare să fi representat omenirea în tregă 
que de atâtea mii de anni de întunereu se luptă 
încontra, Quellui que îşi complace ă se vede în- 
vins de creatur'a sa. 

Vedi aqui se vede spiritul de părtinire, spiritul de 
partit que face din legea lui Moys6 umbr'a Legii. 

Apoi după systemele de attunei de ă “si arrogă 
sciința numai o castă forle mică de meni şi deă 
o ținne ascunsă dela popol, după systemele de î 
condamnă la mârte pe ori-quine gustă din fructul 
arburelui Sciintei, aqueastă luptă de atâția mii de 
anni, representată într'o nâpte a quaria fiă quare 
secundă € un secol de sudori, de turmente şi de 
mariyriu, fiă que mişcare, luptă, victoriă şi disfată, 
8 conquist'a unei Sciinte, iar campania întregă, cal- 
lea întrâgă a Progresului uman pină astădi ; 
aqueasta luptă la a guăria narratțiă nu ajung 
cursurile întregi alle tutulor sciințelor, spre ă 
o desroltă pe întregu; Moysă o narră în cinci Yer- 
sete, şi atât de accoperit, atât de mysticu în quât nici după patru mii de anni nu ?] pote quine vă 
descifira bine. Că Hebreu își allege pe un Jacob 
de model, şi că educat de sapienţii Egyptului nu 
se pote desbără de mysticismu. 

30 Vers. « Si chiemă Iacob numele locului 
aquelluia. Forma lui Dumnedeu, quăci disse ve- 
dut am pe Dumnedeu facă în facă și s'a salvat 
sufletul meu. » Form'a sau imaginea lui Dumne- 
deu pe hebraesce se dice Penuel: şi prin urmare 
Penuel fu chiemat numele aqueliui locu. — Pe de 
altă parte şi in antichitate şi în dillele nâstre âncă 
s'a cregut quă nimeni nu pote vede divinitatea fă- 
ră ă muri; prin urmare ori quând quineva vedea 
sau aievea sau în vis Gre-quare ființe que se puteă
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huni ceresci, o aveă că un sembu reu şi se astep- 
tă la morte. Mai vîrtos Pe patul malatiei și al fri- 
gurilor, daqua amalatul diceă quă vede 6re quare 
ființe imaginare, ethereene, angeli, divinități, toți 
ai casei se aşteptă la mârte. — A vede dară pe 
Dumnedeu sau un angel şi A mai trăi după 
agqueast'a, eră o mare minune, un mare privilegiu, 
Toţi sciu quă şi în hebreesce şi în alte limbe peat- 
tunci suflet nu însemnă alta de quât suflare, viaţă. 
Aşă dar 8 o exelamaţiă de bucurie, de recuno- 
scință, de gratiă, ă exclamă quinevă : vedut' am pe 
Dumnedeu şi mi s'a salvat viaţa, adică şi mai 
trăiescu âncă, “ 

51 Vers. Şi îi resăriă sorele quând trecusse Forma 
lui Dumnedeu. » >Avezende 5: avră 6 fos la 
mapiiddz să Eidos s6 0co5. După tâte regulele şi după 
verbul zap5X6e que nu se arată prin zen textul hel- 
lenicu ne dă ă înțelege quă sujetul sau persâna ver- 
bului trecusse, este, Forma lui Dumnedeu, adică quă 
aqueastă formă trecusse sau dispără quând resăriă 
lui lacob s6rele. — După alte versiusi ânsă înţelle- 
sul este alt fel. Cu Form'a lui Dumnedeu se întel- 
lege numele locului aquel!'a unde se luptă Iacob, 
adică locul numit Penuel, şi prin urmare. sujetul 
verbului trecusse este Iacob. Aşă după aquest în- 
telles alții se exprimă astfel : « Reseriă s6rele lui 
Iacob, quând aquesta lrecuse dincolo de Penuel » 
adică de locul aquella. Textul hellenicu ânsă nu 
se lassă nici decun ă fi întelles ast fel. De ar" fi fost 
cum ammu dis verbul âteân şi nu magie, se putea 
luă și ast fel. 

CAPU XXXIII, 

A şi 2 Vers. Iacob cum vede pe frate seu, îşi îm- 
paste copii şi femeile ast fel cum quei mai amaţi 
să fiă mai pucin expuşi : îşi pune ancillele mai 
ânteiu, apoi pe Lia, şi apoi pe Rachel cu Ioseph 
quei mai din urmă, | 

9 Vers. « Esau attunci disse : sunt şi pe la mine 
multe, fratele, meu ; fiă ție alle talle. » “Ecr: uot 
mohă ădehpi "Eco cor ră ca. (Quât & de naiv 
şi grav tot de o dată aquest respuns de linguagele 
primitive! Limb'a română perde de se vă traducce 
aqueasta expressii cum se exprimă cărturarii şi nu 
cum se exprimă popolul, quât devine de sălciă sau 
nesărată phrasea de se vă dicce : am și cu multe, 
frate. 

10 Vers. « Iar Jacob disse : nu deh... p Eime de 
*Taxw6, in 3ă...— Aqui se vede nu numai expressia 
primitivă, ci şi tâm'a unui omu că Iacob, quând la 
fiă-que mişcare a fratelui seu nu sciă âncă que se 
prepuiă. Quând se traducu din limba hellenică 
nisce assemenea phrasi că quelle que citarăm și 
altele mulțime homerice vede quinevă quă limb'a 
română € cu mult mai hellenică în geniul seu de 
quât grec'a vorbitre. 

49, 43, 44, 15 Vess. In aqueste painii versuri se 
arată codirea și tem'a lui Iacob : la ori-que i se pro- 
pune, îi 8 frică să, nu afle o cursă. Nici drumul nu 
va să ţiiă din preună cu frate-seu, nici Omenii 
aquestuia nu'i voiesce ă'i ave de scortă,; facce tot 
cum să se vedă scăpat cu binişorul de dânsul, şi 
cum să se assigure quă aquest'a nu ţine rancdre. 
Omul que nu avă tâmă d'a se luptă o n6pte întregă 
cu Dumnedeu, 8 codard, fricos d'ă se vede facă în 
facă cu aquell'a quăruia scie quă "i a făcut rău. Quât 

de tare puterea Consciinţei sau a remuşcării 
pentru quel que mai are în sine aqueastă voce a 
lui Dumnedeu | Aqueastă frieă a Jui Iacob, face pe 
Omu ă se mai împăcă cu dânsul. Tot mai 8 spe- 
ranţă de omul que are consciință, quăpui îi & frică 
de păcatele que a făcut.   

48 vers. « Veni apoi Iacob la Salem,cetate a Si- 
chimilor. » De quâte ori ammu întâmpinat cetatea 
Salem nu ne-ammu arrestai, spre ă arătă quă 
aquesta este Ensuşi lerusalem cu numele seu an- 
ticu que se dicea şi Solema. 

CAPU XXXIV, 

Tot que se cuvine ă însemnă la începutul aque- 
stui capitol este quă evenimentele que se arati 
aqui nu se întâmplară în dată după venirea lui 
Iacob în părţile aquellea. Quăci Iacob servind 
20 anni la Laban, în al şâptelea sa însurat, şi 
Symeon şi Levi, al doilea şi al treilea filii nu putea 
avea la venirea lor acolo de quât dela 9 pînă la, 
44 anni quel mult. 

20 vers. « Veni dar Emmor şi Sychem filiul 
aguestuia la porta, cetătii lor şi vorbi către bărba- 
ţii cetăţii...» — In antichitate, cum se vede, locul 
de adunare şi de consiliu al cetăţenilor eră la por- 
țile cetăţii; quăei acolo eră şi locul unde popolul 
se puteă adună mai mult, unii intrând şi alţii 
eşind după alle. lor. Homeru arată quă Troienii 
țineau consiliu apprope de pârt'a Sceei, 

25 vers. «.... Symeon şi Levi luară sabia... şi 
uccisseră ori-gue mascule.., » — Se înţelege qud 
aquesti doi filii ai lui Iacob şi fraţi ai Dinei, in- 
trară în cetate că capi ai Gmenilor dela turme que 
luară cu dânşii; qutei al mintrelea, ori-quât de 
amalaţi să fi fost locuitorii unei cetăţi întregii, 
numai doi 6meni singuri nu "i av” fi putut exter- 
mină şi luă tote femeile captive, şi depradă şi luă 
cu sine averile. Se înțeliege qui se formă mai 
ânitiu o bandă qvării aquesti doi fraţi fură capi. 

Aqueastă faptă nu facce ondre aguestor doi filii 
ai lui Iacob, şi o recunâsce şi tatăl lor. — S'a pu- 
tut apoi circonvecinii, în locu de ă se desdemnă şi ă, 
se sculă cu toţii spre ă resbună aquest dolu sau 
viclenie, cum dice şi Moysă, în locu de ă se înte- 
rîtă dicu, ă se cuprinde de frică şi ă nu se luă 
după quei que commisseră v assemenea faptă de 
bandiți; pe Dumnedeu ânsă que are de al ame- 
stecă la midlocu la o assemenea faptă şi d'a.'] punne 
în capitolul următor qus Ellu €nsuşi respândi 
frica şi terrdrea peste cetăţile din pregiur (ca- 
puXXĂXV, vers. 5.), afară numai daqua cu frica lui 
Dumnedeu, nu se întellege o frică mare. 

Partea singură quea bună a aquestui capitol este 
gradul puntului d'onore al lui Symeon şi Levi 
que îi împinge şi pînă la un assemenea heroismu 
de nelegiuire. Respunsul lor scurt către tatăl lor 
îi desculpă 6re-cuna în aintea quellui quărui ons- 
rea familliei îi & mai scumpă de quât ori-que. 
a Dar que ? au că călre o meretrice să se pârte cu 
suror'a nostră ? » 

CAPU XXXV. 
2 Vers. « Disse dar Lacob casei salle. » — Ades» 

sea în Bibliă, că şi în dillele nâstre, casa însem.. 
n6gă familliă, şi dynastiă quând 8 vorbă de dom- 
nitori : casa lui Iacob, casa lui David... — « Ar- 
dicaţi deii străini, » După alte versiuni : errorile, 
ratăcirile străine, Aqui se vede quă se află în cas'a 
lui sau resturi din Teraphimii que luasse Rachel 
dela tată seu din Messopotamia, sau pâto şi que- 
vă idoli que s'au fost deprădat cu alte objete din 
cetatea Sichimilor. 

4 vers. « Toţi ai casei detteră lui Iacob deii 
străini... și cerceii din urechile lor. » — Se vede 
quă cerceii representă quevă imagini idolatrice și 
entru aqueast'a fură consideraţi între objetele ido- - 
atriei, qudci altfel cerceii simpli nu eră proserisi 

în ritul patriarhal. — Despre terebinthul unde 
6
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fură îngropate aqueste objete, alte versiuni dicu 
stejar. 

83 Vers. «Pe aquel timpu muri Debbora crescă- 
târea Rebecchei,.. » Se scie qud Rebecca eră mamă 
lui Jacob, şi aqueastă crescăldre a ei, n'a putut 
veni aqui din Mesopotamia, de quât o dată cu 
Rebecca şi cu Eljezer. La nota capului XXIV, 
Vers. 59, ammu. însemnat despre agueasta. Aqui 
adiogim qut fetele quând se mărită adducea “la 
bărbat între alte ancille şi pe erescălărea lor (da- 
qua trăiă aqueasta) şi eră respectată că o seră de 
către bărbat, şi că o Bună, de copii. Prob'a se vede 
în respectul que avă Iacob de dânsa, şi în cere- 
monia cu quare o îmmormântă, dând și arbure= 
lui sub quare o îngropă, numele de querrul Doliu- 
lui în commemoraţia aquestei femei, pentru qua- 
re fu în doliu tâtă casa. Pare-se quă aquest res- 
pect și ondre să dă mai mult unei crescătâre de 
mamă de.quât consâetei, Aţât femea că mamă eră 
de sacra. 

14 Vers. « Si ardicd Iacob col6nă... şi stropi 
peste dânsa libaţiă şi vers peste dânsa oliu, » — 
« Nu se vădu în religia sau cultul primitiv al pa- 
iriarchilor de quât sacrificiuri, ofrande, decimă , 
rugă, urări, libaţii (stropiri, de vin) şi ungeri. Pe 
nicăiri nu se vorbesce nici de templuri, nici de 
serbători, nici de alte solemnităţi, » dice D. Cahen. 

CAPU XXXVI. 

3 Vers. « Si pe Basemath, filia lui Ismael, suro- 
va lui Nabaioth. » — In capitolul XXVII, vers. 9, 
Aqueasta filiă a lui Ismael are nume de Maeleth, 
Si din tote versiunile, Samariteana numai conser- 
vă aquellaşi nume dat la început. — Esau numin- 
duse şi Edom. Aqui se vede prima allianţă între 
Ismaeliti şi Edomiţi. 

12. Vers. «.... Amalec,.. » Hebreii detestă pe 
Amaleciţi, şi între altele le împută qu5 sunt des- 
cindenţii lui Amalec filiul unei concubine. 

15 Vers. « Aquestia sunt Ducii filiului lui 
Esau... » Vorb'a duce sau ducă que în hellenic'a 
se arată prin îveuov, Tot dela dyo ducu, în 
hebraesce sau pe aquei timpi se dicea Aluf sin- 
gular, Alufim plural que însemnâdă otvoyevetapyne 
adică capu de familliă. Apoi mai târdiu quând 
Hebreii se constituiră în Stat, Aluf însemnă mai 
mare peste una mie, (Cartea Judilor capu VI, 
vers, 45.) La Idumeeni A luf eră numele domnito- 
rului sau capului guvernului, 

24 Vers. « .... Onan, aquesta este şi Onas quare 
afld pe Iamin în desert... » Multe și varii păreri 
sunt assupra vorbei sau numelui Jamin, Unii dicu. 
quă ar” fl o plantă, alţii quă ar” fi nisce lacuri sau 
balte în desert. Traducătorii din hebraesce, dicu 
qaă sunt catîrii. que eră necunoscuţi âncă, şi quă 
aqueastă alianță sau maritagiu între cai şi asini, 
în desert s'a făcut pentru prim'a 6ră, de unde eşiră 
catirii şi îi afl Onas : — Alţii vor să afirme quă 
lamin însemnegă 6meni tari que inspiră terrârea.   

— In textul hellenicu al quellor Scple deci expri-. 
mânduse prin ză ”layei, articolul zâv pare mai 
mult quă ar” arătă vre un omu 6re-quare sau vre 
o speciă umană: — 

31 Vers. « Si aquestia (quei următori) sunt re- 
gii que au domnit în Edom mai nainte de ă dom- 
ni vre un rege în Israel. » — Mai târdiu numele 
de Aluf duca sau duce îu schimbat în Melech, 
rege. — Multi dieu quă agquest capitol n'ar” fi scris 
de Moystd, pentru cuvintele din urmă alle aguestui 
verset, unde dice : Regii que au domnit în Edom, 
mai nainte de d domni vre un rege în Israel, » 
Pe quând seriă sau există Moyst nu eră regi în 
Israel. Primul rege fu Saul, quare fu cu imult 
mai târgiu, şi Moysă (dicu aquesti commentatori).- 
Cum puteă scrie historia în viitor? historiu este a 
trecutului — Noi nu suntem de părerea aquestora ; 
ci dicem qut Moysă îşi aveă și ellu, daqua nu mai 
mult, că totu omul, aspirațiile salle pentru naţia 
sa, scopul seu, şi pote şi temerile salle. Un autor 
român din dillele nâstre ar” pută scrie historia Ro- 
mâniei, și venind la Michaiu Bravul să dică: 
« Aguest'a domni assupra Valachiei Transylvaniei 
si Moldaviei mai "nainte de ă fi aqueste părți alle 
Romaniei unite. » Si daquă după mai mulţi sau 
mai puțini anni, aqueastă aspiratiă s'ar realisă 
uând autorul que a exprimat'o numai există, 

ir'ar” Gre de cuvință venind nisce critici mai la 
urmă să dică quă o assemenea expressid nu pote 
fi eşită din gura sau din pân'a nsuşi a autorului 
que a scris'o în aspiratia sa ? — Sau iară, daqua, 
tot aquel autor sau altul, venind la Domnii phana- 
rioți, şi enumărându'i, am dicce : « Aquestia suni 
domnii străini, que domniră în România mai 
"nainte, de ă domni în aqueast'a străinii Europei.» 
Drept ar fi, după realisarea. aquestei temeri, qua 
un criticu sau commentator să gică quă aquestă 
expressiă n'a putut eşi din gur'a unui scriitor din 
diliele nostre ? 

33 Vers. «Murind Balac (primul rege). în locul 
lui domni Iobab, filiul lui Zară din Bosorrha, » — 
Aqui se vedu optu regi, unul după altul domnind 
fară ă fi filiul predecessorului seu rege. Aquesţi 
domnitori luă autoritatea supremă, nu că un drept 
de moștenire dela părinți, ci din mâna. nației que 
îl allageă, 

40, în, 42, 43 Vers, In aqueste rei versete se 
vedu numai unspredece duci sau capi eşiţi din 
casa sau famillia lui Esau. Casa lui Israel dă 
doispredece capi, şi cu Patriarehul lor trei-spre- 
dece. Cas'a lui Iacob dă assemenea doispredece 
capi de semenţii şi cu ellu trei-spre-dece. După 
system'a dodecirnale şi complectă a lui Moysă că- 
tă ă se vede assemenea doispredece duci sau Alu- 
fimi, eşiţi din cas'a lui Esau sau Edom. Aqueast'a 
ne face ă crede quă sau din coppiă în coppiă, sa 
trecut cu vederea vre unul, sau qud Mol vrând 
ă privilegiă mai mult pe Ismael şi pe Iacob, în 
adins nu complectă dodecada casei lui Edom, qua 
să arate quă îi lipsesce quevă, 

IX. 

VAIESCHEB. 

CAPU XXXVIL. 
4 Vess. Dela aquest verset începe partea IX. 
2 Vers. Adrai îi ai yevâoete Iaxw6, Aqui vorlya 

Yevtosis, fiă-quare vede qui nu însemnegă nici 

nasceri, nici faceri, nici famillii, nici genealogii, ei 
curat aventure, întâmplări, quelle que adică se 
înterplă lui lacob de aqui înainte, 
— «Joseph eră păscând din preună cu fraţii sei
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oile, fiind june din preună în filii Ballei și filii 
Zelphei. » — Unii vor să explice de que loseph 
eră cu filii ancilielor și nu cu fiilii Liei, şi vor” A 
probă quă filii concubinelor nu eră aşă de stimaţi 
că. filii femeilor legitime, şi quă aquestia, aveă 
un rol secundar de instructori sau de servitori pe 
lângă Ioseph. Noi nu suntem de părerea aqueasta, 
ci ni se pare mai natural şi din quelle precedenti 
și din quelle que urmeadă, quă între Lia şi Ra.. 
chel fiind o rivalitate, qub îilii Liei fiind şâse şi 
de un character violent și pucin serupulos, cum s'au 
vedut în celatea Sichimilor “şi către Ballă, şi cum 
se vor. vede mai târdiu ; quă Ioseph și Beniamin 
vemâind owphani de mamă, firesce se lipi mai 
mult de filii Ballei şi Zelphei que şi ei eră luaţi 
În picidre de quei şese pretenţioşi la dreptul de 
moştenire şi de ă commandă. Iacob vedeă firesce 
şi puriarea şi gelosia filiilor sei din Lia, şi amână 
pe loseph îl încredință mai mult fraţilor victime 
Sau passivi, 

— « Recrimind âncă Ioseph cu împutări grelle 
pe fraţii sei. » Aqueastă închieere vine și mai mult 

ne întări în părerea ndstră, qui adică Ioseph 
se plânse amar la tatăl seu de fraţiii sei, că şi 
cum sar' fi temut de viață, şi prin urmare se 
adaoge în versetul umător : « Iar Iacob dilegeă pe 
Ioseph dintre toţi filii sei. » - 
— Multe versiuni schimbă cu totul capătul 

aquestui verset 2, dicând qud nu Toseph,ci fraţii sei 
accusară pe aquesta la țăial lor. Intre quei de piăi- 
rerea aqueasta sunt şi vechii traducători Români, 
caus'a este quă traducu. după cum s'a învederat, 
după“ediția lui Sixtu Quintu : Textul aquestei edi- 
ţii are verbul în plural xoriveyxoy, unde ediţiile 
adeverat resarilene dicui xorâvexe, 

Editia lui Alde coprinde : -xarâveyzav "Văyov 
mowmpăv mnpăc “lopah) maripa ayrăy. 

Jar editia lui Aquilla și Symmachu dice : xai 
îveyuev “lucid săv Vâyov aUrâv mowpăy mgde răv 
zazepa ădro5, adică : « Si adduceă Ioseph pir'a lor 
quea rea către tatăl seu. — Noi avurăm înainte 
textul ediţiei typărită în Athene sub preveghierea 
Synodului de acolo. Aquel text se exprimu : 
variverue (addusse iar nu addusseră că sus) 
2: Vâvav mownpdv mpâe 'lopui) zăv maria ayrâv, 
Si după aquesta tradussevbm cum se vede în țexţul 
nostru, - 

In fine or după o. părere ordupă alta, feaţii nu 
eră în concordiă cu loseph, şi daqua aquesta trăiă 
mai mult cu filii Ballei şi Zelphei eră quă se în- 
voiă mai bine cu aquestia, iâr nu quă pentru qu5 
aquestia eră mai disprefaţi de tatăl lov, - 

3 Vers, « Si îi făcă o tunici de mai multe cu- 
lori, » Felul aquest'a de stofe după disa multor'a 
nu eră bălțată sau florată sau vergaţă în mai 
multe culori, ci urdită şi țessută din fire de mai 
multa culori în quât culorile firelor se amestecă 
una în alta, Din queste stofe se făceă tunice, şi 
eră forte considerate între Orientali. Homeru vor. 
hesce adesea de felul aquest'a de tunice. De aqueea 
şi noi nu'i disserom « haină pestriță » ci tunică de 
mai multe culori, şi mai jos, zariopinta. 

10 Vers. «.... Au dâră venind vommu veni eu 
şi mam'a ta, şi fraţii tei ă ne închină ţie pe pa- 
mmeni ? » — Toţi sciu quă Rachel mama sa nu 
irăiă pe quând spuneă Ioseph visul aquesta, şi 
prin urmare unii accusă pe Moysă qud n'are jus- 
telă în aqucastă narraţiă, quând pune în gur'a lui 
Iacob vorbele maw'a ta. Din contra noi vedem 
queea mai mare justeță, şi âncă un fel de satyră 
paternă din parlea lui Tacob. Aquesta cum se vede 
de toţi mustră pe filiul seu, şi îi disse-: que 8 vis- 
sul aquesta? Que vrei să arăţi de ni 1 spui? 

  

  

Unspre dece stelle, bine ; vrei să arăţi unspredece 
fraţi ? Cu sârele apoi vrei să întelegi pe mine, 
tatăl teu ; şi-cu lun'a pe mama ta? şi cu aqueasta 
vă să'i arate absurditatea visului, că şi quând “iar 
dice : apoi mama ta & mârtă, prostule! Si de 
aquea se exprimă prin : « A ne închină ţie pe pa- 
ment » vorba pamânt nu e pusă învan, qua şi 
quând iar dicee quă pe lumea aqueasta nu se mai 
pâte. — Unii traducu expressia, pe pament prin 
pino la pamânt. Nare quineva si mai dică 
nimica quellor que îmi zîv iv sau îmi ris Yâc 
sYor s'0 întellâgă ast fel. 

11 Vers. « Omul pe quare întrebă Ioseph despre 
fraţii sei fi rvespunde : sau ardicat de aqui (din 
Sychem adică), quăci "iam audit dicend : să ne du- 
dem în Dothaim.» — Părerea unor'a este justă 
quând gicu quă aquestia, Lăssară locul aquell'a, nu 
atâta pentru lips'apăsciunei, quât spre ă se depărtă 
de locul unde commissesseră deprădarea şi măcel- 
lul; le eră temă să nu întâmpine resbunători, 

25 Vers, « Stdură apoi să manânce pâine. — 
Vommu află adessea expressia aqueasta şi dim de 
scire quă în Bibliă că şi pină în dioa de astădi 
între popolii Orientelui ă mâncă pâine vă să dică 
simplu d mâncă, ă şede la masă. În turcesce şi în 
greca vorbitre, şi însuşi quând mănâncă quine 
vă la quea mai splendida masă, dice : am şădut sti 
mănâncu pâine. 

28 Vers. « Si cum treceă pe acolo Gmenii Ma- 
dianiţi (adică) comercianti, scâsseră şi vândură pe 
Ioseph Ismaeliţilor...» Kai magenopejovza oi vpo= 
mot oiMaâwmnvator, oi Eumopo.—Commentatârii se con- 
fundă cu agqueste nume de popoli. In versetul 25 
se dice quă trecea pe acolo Ismaeliți cu cămile, 
Aqui se dice quă treceă Madianiţii, şi quă fraţii îl 
vândură Ismaeliţilor, şi apoi în versetul 35 quă 
Madianiţii îl vândură Îa Petrephră. De aqui apoi 
eşind din textu, commeniatorii imaginară patru 
şi cinci vândări alle lui loseph, trecându'l din 
mână în mână. Nu iau ă minte ânst quă quei Septe 
deci au trei articole oi unul după altul qua să 
arate de trei ori cu degetul, qua să gicu aşă, que 
eră Madianiţii. Aquestia eră în adevăr o naţiă că 
şi Grecii, ânsă pentru quă făceă commereiu, ajun- 
sesseră ă fi synonymi cu commereianţii, — Mă- 
mularilor guând trecu prin satele Olteniei şi Bă- 
natului, fiă de ori-que naţiă vor fi, li se dicu, au 
venit Grecii. Prin Transylvania li se dicu : au venit 
Armenii, şi chiar dar îi Români sau Unguri de 
naţiă. Aşă textul quellor Sâpte deci dice quă ve- 
niă nisce Ismaeliţi, dar cum se vedură quă eră 
commercianți le mai dice şi Madianitii ui tumogot 
quei commercianţi, sau commereianţii ; în helle- 
nica nu & nevoie să mai puiă şi pe adico cum îl 
pusserăm noi în parenthese, quând se adaoge de 
atâtea ori articolul oi. Aquestia dar eră însuşi 
aquei Ismaeliţi que appropiinduse se vedură quă eră 
Madianiţi, sau cum S'ar exprimă Românii astădi 
Greci sau 'Armeni (de meserie) commercianţi, 
Aquestia dar cumpărară şi vendură pe loseph; că 
nisce Madianiţi sau commercianţi que eră ei acolo. 

29 Vers. « ... Si neaflând pe Ioseph acolo își 
vupse vestinintele, » Pină în dioa de astădi popolii 
în Orient, quând vor să arate o durere-mare, un 
doliu neconsolabil îşi rumpu vestmintele şi îşi 
smulgu părul lugend,. 

34 Vers. « Işi rupse vestmintele Iacob, şi pusse 
saccu peste miglocul seu. » Quea que se dice 
saccu sau sac în hebraica şi quare s'a luat în tste 
limbele, este un vestmânt de lână que se puneă că 
un brâu în pregiurul midlocului sau renichilor 
spre semnu de doliu. In hebraesce se serie 2w,
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adico gs, sau sg citit dela stânga spre drepta şi 

" fiind qud vocalea a se subt-întellege prin urmare 
saq. Despre q nu mai & îndoială qud & ltter'a he- 
braică 1 serisă dela stâng'a spre drâpta ; litlera w 
este originea de unde slavonii şi alții luară pe ş 
adică 14. Se scie quă lilterele heilenilor Cadmu 
le addusse mai ântâin în Grecia în numer de 47 
din Phenicia que eră în ț&rra Phelistiim sau Pa- 
lesteim sau Palestina. Aqueste sâpte spredece lit- 
tere întorse dela drâpt'a spre stâng'a, şi imaginân- 
du-le nu în starea de astădi typographică şi cali- 
graphică, “ci după cum se vedu pe inscripțiile 
antichissime, esu litterelc syriace, hebiaice, pheni- 
ciene. 

35 Vers. « ...descinde-voiu către filiul meu lu- 
gend în îadu. »Anticii şi mai vîrtos Hebreii nu în- 
fellegeau cu jadu $âns quea aque înțellegem noi 
modernii. Iadul eră locuința morților în genere, 
ueea laltă lume, şi ânsuşi mormântul. 

36 Vers. «...la Petephră spadontele, archimagi- 
vul lui Pharaon.»—Vedi nota la capitolul XXXIX 
vers. 4. Aqul arătăm numai qud spadonte vă să 
dieă, spânu, fanem. 

CAPU XXXVIII, 
2 Vers, « Si vădă acolo Iuda pe filia unui Cha- 

nanean... » — Mulţi traducu numele Chananean 
prin vorb'a negugător; şi ni se pare quă nu sunt 
în errore, Se scie qui Phenicienii sau Chaneneenii 
fură quel mai faimos popol commereiant pe mare, 
că şi Cartago, Venetia, Engliter'a. Chananean 
eră synonjm cu negucător. Quând Zacharia în 
cap. XIV v, 24 vă să dică: « şi nu vor mai îi ne- 
gucători » dice : « și nu vor mai fi Chananeeni.» 

9 şi 10 Vers. Pentru necuvioşia que comisse 
Aunnan filiul Iudei dice Moys8 quă Dumnedeu 
îl pedepsi cu mârtea. De ar fi Noysă în diliele 
nâstre, ar' încredință sau av probă quă ori-quine 
contractă un assemenea viciu că al lui Aunnan, 
nu are lungă viaţă, i se tâmpesce mintea, devine 
paralyticu, îşi perde şi minţile. E un viciu în con- 
tra legilor sau ordinii naturei que nimeni nu le 
pote căleă nepedepsit. Iixpressia figurată a lui 
Moysă este fOrte justă que se pâte applică sau dicce 
nu numai în aquei timpi de innoranţă, ci astădi în 
aintea quellor mai celebri medici şi philosophi, 

Evenimentele din capitolul aquest'a sunt că un 
episodu quare cătă ă, se allătură unde vă; nu se 
cuvine ânsă ă se înțellege quă s'au întâmplat după 
vândarea lui Ioscph ; guăci dela aqueasta împregiu- 
vare pînd la venirea Îraților lui în Egypt, nu trecu 
mai mult de quât 22 de anni; şi în aquest timpu 
n'avea quând să se întâmple aqueste evenimente : 
ă se însură adică luda, ă facce trei feciori, ă în- 
sură pe quel mare, ă muri, ă însură pe quel 
d'ailoilea, 4 muri şi aquesta, și la mârtea aques- 
tuia quel d'aitreilea, fiind micu să aştepte pînă se 
vă facce mare; aquoste evenimente căiă ă se petrece 
quel pucin în 35 de anni. Cată dar ă presuppune 
însurarea Iudei mai nainte de vândarea lui Ioseph; 
şi de aqueea capitolul începe cu expressia vagă : 

Fost'au în timpul aquclia sau în dillele aquel- 
ea. » 

11 Vers. « ... Iar ca adaosse de îmi vei di arra- 
bonă... » Vorb'a aqueasta este hebraică, și a in- 
trat că multe altele, că şi litterele în limbia helle= 
nică, âgţafbv, şi în quea franeesă arrhes. 
— « lar uda disse : scâteți-o dar afară si ar- dă-se. » — Adulteriele temei se ardeă pe timpul 

aguelt'a după que mai ântâiu le lapidă sau le uce 
cidea cu pttre. Mai la urmă Hebreii deveniră mai 
iertători ; se mulțumiră nuraai întru ă le uccide 

  

  

cu petre, şi a nu le mai arde morte; d'ar' fi fost 
încai să le ardă de vii, altă vorbă. — Veni Christu 
şi disse : quine din voi nu 2 adulteriu să ia pttr'a 
şi să dea so uccidă... O şterseră cărturarii şi pha- 
risei cu toți hypocriţii înpreună, | 

Aqui & vorb'a ânsă quă socrul aveă o mare auto: 
ritate assupra nurorii veduve şi puteă ă o condamnă 
la morte, — Mulţi din quari vor ă justifică pe Iuda 
despre aqueasta crudime, dicu qu5 Thamar nuro- 
rusa ar” îi fost filiă de Mare-Preot saa de archi- 
ereu, şi quă după lege filiele de archierei se ardeă 
că adulterie, şi quă prin urmare legea o condamnă, 
iar nu socru seu Iuda, 

Aquestea credem quă sunt vorbe; Iuda eră Iudă, 
quel quase nu mai voiă după legea de attunci să 
ca pe filiul seu quel micu Selom după aqueastă 

femee şi voiă ă se scăpă de dânsa. Ansă quând & 
vorb'a de pantit şi de systemă, ori-que facu ai no- 
stri tâte sunt bune şi după lege, şi apoi pînă unde 
se întindeă aqucea que se dicea adulteriu. Biata 
veduvă fu trimisă la cas'a tatălui seu să aştepte 
pînă que cumnatu seu quel mai micu se vă facee 
mare ; şi attunci socru-seu să o ţiiă iar cu vorba 
qudei nici că cum nu cugetă să'i dea pe al treilea 
iliu, şi ea ori-que errâre ar' fi commis, tot de fe- 
mee cu bărbat se consideră, adulteriă adică bună 
de ars în focu. 

25 Vers. « Ea ânst pe quând o duceă la rugu 
(s'o ardă), ea nu denunţă pe condamnătorul seu, ci 
îi jimisse arrabon'a, că si quând “jar fi dis : cu- 
nâsce semnele aquestea, Preleri să fiă arsă şi să 
nu denunțe. — Aqueea nu eră Iudă, eră Femee. 
— O Christu al meu şi al Părinților nostri, de 

quâte Tu ai mântuit lumea şi o vei mai mântui 
âncă, cu întinderea mâinilor talle pe Cruce! Nu- 
mai Tu ai simțit mărimea de sufflet aquestei femei, 
batjocură a trei fraţi și a socrului ei, şi pentru 
dânsa iertaşi tote adulteriele, tote Magăalinele, şi 
deificaşi Femea precum a. edificat'o cerescul Teu 
Părinte. 

29, 30 Vers. Phares şi Zară aquestia acum sunt 
şi filii și nepoți ai lui Iuda, quăciellu către nuro- 
rusa, după lege ţine locul lui Selom filiului seu, 
Din aqueastă casa atât de legitimă și faimâsă se 
trage allesul rege David, que îşi desmosteni filii 
legitimi, usurpd dreptul alegerii, și făcă xega- 
litatca ereditară pe numele nothului seu; facu din 
Palestina, o ludec, o moşie a lui. 

CAPU XXXIX. 

1 Vers. « Ioseph fussesse dus în Egyptu, şi îl 
cumpărasse Petephră Eunuchul lui Pharaon, ar- 
chimagiral... » Spadon sau spadonte, eunuch şi 
famen sunt synonyme. Ori-unde a fost polygamia specia aqueasta de ființe sau de 6meni au ăvut tot 
creditul domnului lor şi prin urmare si onorile mai mult de quât queilalți 6meni ai curţii, Eră ânsă eunuchi cu fapta, actuali, şi eunuchi titulari, 
adică cu rangul şi eu onorile ennuchilor, fără ă perde facultăţile virili. Aquesţia se însură avea femei și copii că toți 6menii. Prin urmare eunuch 
sau famen în Egyptu ajunsesse un titlu que însem- 
nă favorit, eredincios ul lui Pharaon, dintre quari eră unul şi Pelephră que se vede însurat că şi 
queilalţi semeni ai sei; şi cătă să fiă un credincios că un archimagir que eră. — Archimagie vă să dică mai marele bucătarilor.— Multe meserii que 
se vădu astădi publice că pâinar, macellar, ete,, în antichitate se făcea în fiă-qnare casă, că şi în 
dioa de astădi în multe părţi alle Resăritului şi 
ânsuşi pe la noi prin sate. Pâinea se face în casă, 
Quine face bucateaquella taiă şi vitele și passerele
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adică bucătarul casei aquella este şi macellarul 
casei. Petephră dară că archibucătar eră şi ar- 
chimăcellar ; şi la o curte că a lui Pharon că que 
macellu cătă să fiă pe t6tă dioa, şi quâţi subalterni 
cătă, să aibă subt ordinele salle Petephră! De aqui 
dară Măcellarul macellarilor că un carnefice sau 
făcător de carne que eră, aveă şi fonctiunea terri- 
bile de executor publicu ; şi 6menii lui eră aqueea 
que astădi dicem gîde, calâu, hengher, carnefice; 
şi prin urmare ellu eră mai marele tutulor închi- 
sorilor sau temnițelor, tutulor cetățuelor de arres- 
taţi. Toţi criminalii de Stat pe mân'a lui se dă. 
Fonctiunea aqueasta toţi despoţii o dau la 6meni 
de credință ; 6ecă dar pentru que Petephră archi- 
magirul se onoră cu tiliu de eunuch sau de spa- 
onte. 
2 Vers. « .... de aqucea (loseph) eră bărbat que 

prosperă &văp Emtruyyăvov. Aqueastă vorbă ira- 
ducătorii vechi români o arată prin bărbat que 
ghiceă. toseph în adevăr explică visele, nu se dă 
ânsă de ghicitor, şi nici textul nu 71 arată de 
uâvric Sau pavredtov; Entruyyăvo vă să dică îmi 
ese cu bine la que appucu, ujung la scopul que 
"mi am propus; aqui vă să gică că cum ammu dicce 
NOI omu cu norocu. 

6 Vers. « Bellu la facă şi frumos la vedere » este 
că şi în alte locuri, adică statur'a peste tot îi eră 
proporţionată, cu forme bune, formâsă sau frumâsa 
şi faca pe lângă aquestea îi eră hellă. 

9 Vers. « Un'a că aqueasta » din vorbă în vorbă 
după textu cuvântul aquesta, vorba aqucasta 
Tă Giiuee Taro. 

14 Vers. « Vădut'aţi? » După textu este « vedeţi» 
fară interrogativu. Ne-ammu permis ă fi mai ro- 
mân aqui quci aquest românismu « vădutati? » 
este mai applicabil la tâte Petephdicele, que esu 
eurate că argintul. 

« — Si țipaiu cu voce mare ; și țipaiu quât me 
țină gura, eră mai natural ă dicce; ânsă pre mult 
ne depărtam de textu. 

CAPU XL. 

„9 Vers, « Si se mânid Pharon pe amhi sei eunu.-- 
chi. » Pe avchicupar şi pe archipâinar. Aquestia, 
că la tâte curţile eră officeri ai palatului că marele 
Pacharnicu şi marele Căminar la noi. Se vede dar   
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quă eunuch se ia mai mult că un tillu dondre — 
Pe archicupar traducţia vechiă română îl face mai 
mare peste -pacharnici, pe cum si fonctiunea aques- 
tuia o numesce mai la valie vers 13, cum şi airea 
boierie. Aqueste denumiri sunt fârte moderne şi 
n'au în sine culdrea locale; este că şi quând am dicce 
lui Pharaon vodă, şi narelui sacerdote mitropolită, 

8 Vers. « ,.. Au d6ră nu prin Dumnedeu expli- 
cația (viselor) este? » (disse loseph). — Unii dicu, 
între quari este şi D. Cahen, quă loseph vorbesee 
aqui în sensul sau după credintele Egyptenilor 
que credeă qud numai Gre-quare divintăţi putea 
să explice visele. Pote fi şi aşă; ânsă loseph ve- 
dem qud se exprimă curat pe hebraesce, şi dice 
Dumnedeu, iar pu « divinitătile.» Par” qud Hebreii 
nu credeă tot ast fel, quă Dumnedeu adică se ames- 
tică şi la explicația viselor că la 16te. 

9, 40 Vers. e... In visul meu eră o viiă—iar în 
viia eră trei vițe. » După alte versiuni şi traducţii 
se vede în chipul următor: « în visul meu eră o 
viță sau o talpină de viţă, — iar în viţă eră trei 
cârde sau ramure. » Aqueast'a ni se pare quă & si 
ideea, mai naturale quăci que viiă este aqueea nu- 
mai cu trei vițe sau radicine? Cu tâte quă visele 
sunt caprisidse şi nu se cuvine ă le luă quinevă 
că realitatea. De aqucea şi noi tradusserăm nu du- 
pă ințelles, ci din vorbă în vorbă. 

12 Vers. « Si luaiu strugurele şi îl storseiu în 
cupă şi dideiu cup'a... » Egyptenii se dice quă nu 
bea vin mai nainte de regele Psammeticu, că şi 
Machometanii; făcea ânsă un fel de sorbet sau 
must din struguri storşi que se bea în dată. 

A4 Vers. « Ansă addu'ţi ă minte prin tine &n- 
suţi. » Traductia vechiă dice pentru tine lui ăă 
cexvrod. Aqui credem dus Joseph vă să dică ar- 
chicuparului : cugelă la starea de arrestat în 
quare şi tu &nsuti ai fost, şi "ţi addo ă minte de 

- mine, prin tine ânsuţi, prin quâte ai păţit şi tu 
"adică. 

16 Vers. « Trei canistre de chondrite.» pie xavă, 
Xovăpizâv, Chondritele eră un fel de pâine, se în- 
tellege de făina quea mai ablă. Noi credem quă 
ar' fi qucea que se dice colaci. 

23 Vers. « Nu 'şi addusse ânsă ă minte archicu- 
parul de Ioseph... »— «Ingratitudinea 6menilor de 
curte ă cum se vede de o forte 'naltă antichitate » 
dice D. Cahen. 

X. 

MIKKETZ, 

CAPU XII. 

1 Vers, « Si se păsecă în Ache. » Ammu con: 
servai numele din textu "Axe, que şi hellenii '] au 
luat dela Egypleni sau din natură. Este o vorbă 
hellenieă &yoc que & o prescurtare din ăxfos (du- 
rere). Ansă vorb'a nstra ache s'ar fi cuvenit ă se 
scrie în hellenica xxos sau xx. In limb'a egyp- 
tenă sau coplă însemnedă apă sau baltă, l0- 
curi puludose sau queea que se dice mocirla. Aşă 
sunt câmpiile vecine Nilului quând aquest'a îşi 
exundă apele — Acha apoi este o expressid sau 
o exclamaţiă naturale în tot omul quând se versă 
ăpă peste dânsul. De aqui aqueastă vorbă trecă 
din târră în terră şi din limbă în limbă. In Grecia 
părțile paludose sau ap6se se disseră 'Axata; în 
italia, h devenind q sau ch, deveni acqua. În Ro-   

mânia q sau c devenind p. că pectus peptu, veto 
optu, coctus coptu, deveni apa. Lăssarăm dar 
vorb'a ache şi pentru originalitatea ei şi pentru 
culorea locale cuvenită la marginile Nilului. 

In aquest vis se vedu vacce şi rîul ; visul este 
fărte local. Vaecele esu din rîu, pentru qu5 totă 
abondanța în Egyptu din Nil ese, şi î6tă fametea 
iar din ellu provine quând nu exundă. Vacca iară 
eră un animal sacru, divin că şi Bopl. Boul Apis 
vepresentă ânsuşi divinitatea Egyptului. Vacca 
eră assemenea representaţia Naturei-dive. De un- 
de luară şi Grecii şi Romanii pe lo. 

14 Vers. Egyptenii îşi rădeau şi barb'a şi părul 
capului. Barb'a puteă cresce numai la închisâre. 
Acum rasseră pe Ioseph spre semnu de libertate 
şi că pe unul que eră ă se presentă la Pharaon,
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23 Vers, « Apoi alte şâpte spice uuiscăţive, n demzoi, subțiri. Se puteă âncă dicce şi secăţive 

cum se gice secara. - 
34 Vers, «..,. Si să cinciuiască (să ia din cinci una) din tâţe productele, Traducţia vechiă dice : şi să stringa, că şi cum an fi fostu în origina] quel puțin &nonepițăzosav, Verbul hellenicu este ănoncuntocărosav meunroc vă să dică al cincilea, 42 Vers. « Cireompuse innellu în mân'a lui, » — Semnu de autoritate suverană, 

« Stolă de bysson sau de byssu. » Vestmânt de adornare, Byssul este un in iârle finu şi sub- lire, sau o speșiă de bumbacu que îl tragiau că ma- iasca sau că firul arachnei dintr'un conchiliu. Traducătorii vechi dicu roşie; în limb'a arabă ânse însemnâdă albu sau candâre, albstă, candid, de unde şi candidat, quel que eră revestit cu aquea manlă de byssu. Pare-se quă aqueastă ceremonie fu de candidatură, quăci loseph fu revestit mai mainte de ă se realisă visul după cum îl explied ellu. 
— « Collană aureă,» In Egyptu preoții purtă collane sau lanțuri că şi statuele deilor, Iatre Di- vinităţile Greciei, adduse quelle mai multe din Eeyptu, Joie se diceă quă pârță collană aureă pe quare eră inşirate şi suspendute lumile. 43 Vers, «.... Si proclamă în aintea lui cadu- ceatorul, » Unii dicu quă aquest'a strigă : «în ge- nuchie cu toţi! la pământ!» Alţii quă fiă quare din Popol strigă : « Eccă-mă în genuchi ! » Alţii quăl numiă, părinte cu căldură. Onkelos dice : « quă acelamatorul strigă către popol titlu que i s'a fost dat, titlu adică de Parinte al regelui. Aqueast'a o dice loseph sigur către frații sei Capu XLY, vers, 8, 

44 Vers, « .... Nimeni nu vă ridică mân'a sa. » Nimeni adică nu vă întreprinde nimicu fară voiea. ta. 
45 Vers. « Psonthon-phanech. » In hebraic'a, Tsaphanath-Panezh, După Vulgata însemnâdă Salvatorul lumii. — Onkelos dice qui însemnedă, Omu duaruia quelle ascunse sunt descoperite. După vorb'a din urmă phanech, pare-se mai justă aqueastă din urmă însemnare. După radăcin'a Pha de unde şi Pha-vaon, de unde Şi qdu gs (lumină) hellenică, pare-se quă Phanech ar' semănă dătător la lumină. — Pote assemenea Phanech Să aiba, do rădecini Pha-gwc (lumina) şi Neith o divinitate egypieana, Isis din Sais, o specie de Minervă (vedi tvactatul de historia universale). 

46 Vers. « Ioseph eră de 30 de anni quând stetie înaintea lui Pharaon. » Va să dică qud de 13 anni se află ellu în Egyptu. 
54 Vers, «.... Si în tâtă țerr'a Egyptului (nu) eră pâine.» Textul hellenicu are pe nu în paren- these, quăci quelle alte versiuni nu îl au, expri- mânduse ; « Si în t6tă ţerra Egyptului eră pâine.» 

CAPU XLII, 
1 Vers. c...., Que ve mai uitaţi unul Ia altul?» ina mi fodvuire, pentru que ve leneviti, dicce tra- ductia vechiă, şi este mai mult ad litteram de quâ! a nâstră, cu die qud fafvuă nu vă să dică curat me lenevescu, ci a avă suffletul, inim'a mo- leşită că un omu que nu scie de que să sappuce, şi se uita sau unul la altul sau în ceru şi în pă- mânt, cum se dicce. Ni s'a părut mai românească expressia que detterăm, fară î esi cu t6te aquestea din textu, 
14 Vers. «.... Pacefici suntem... » După ex- pressiile din dioă de asțădi însemnâdă : 6meni onesti suntem, în timpii primitivi însă Gmenii nu-. 

    
    

  

  

miă mai mult lucrurile după efecte de quât după cause. (Juine eră omu al păcii aguella eră om de omenie; ondrea, virtutea, cuviogia, omenia stă întru ă se purtă ast fel cum să fiă bine pace. — Pe de altă parte, fiind qualificaţi de spioni que presuppune un reshel, ei oppusseră în ainte pacea. 15 Vers. « ,... Pe sănitatea lui Pharaon ! » — Unii vrând ă disculpă pe loseph de viciul que au &menii curţii şi adulatorii, gicu quă ellu se jură aqui că toţi Hebrei que gicu zeu? Si alte asseme- nea cum dicu quei de altă religiă cu quari conlo- Cuescu, qua să nu se jure nici o dată după legea lor, Adaog aquestia, quă în quelle dece commande alle lui Moysă se dice: «Nu vei luă numele Dom- nului Dumnegdeului țeu în deşărt. » Si quă prin urmare loseph qua să nu se jure pe Dumnedeu, se jură pe Pharaon. Agqueasta ni se pare un anachro- nismu, gnăci decalogul nu există, în dillele lui Ioseph. Moysă, cum deserie multe datine, descrie şi aquesta arătând quare eră formu!'a jurămen- tului quellui mai mare pe aquei timpi în Egypt, Quine se jură pe numele suveranului eră con- damnat la mârte, de nu'şi împliniă jurământul ; şi Loseph vru să arate quă face quel mai mare jură- mânt; și apoi nu ammu fi în adevăr quând ne ammu imagină quă loseph în 43 anni nu învâ- țasse cum se trăiesce pe li ngă quei mari ; îl vom- mu vedă şi în capitolele următre. — Aqui cum Şi în versetul următor nu vede quine vă de quât un commissar de poliţie que se jură pe numele Măriei salle lui Vodă, cu differință qud nu maj adaoge şi « să'și îngrâpe nevasta şi copii, » 23 Vers. «.... Qutei aveă între dânşii un inter. pret.» — Se vede dar qu5 limb'a egypteană nu eră tot una, cum dicu unii, cu limb'a chananeană sau pheniciană que se vorbiă şi de Hebrei sau quel pușin pe quare o sciă Hebreii, că locuitori acolo. De ar' fi fost limb'a pheniciană un'a cu quea esyploană, Hebreii n'ar' fi avut nevoie de un în- terpret, quăci ei sciă limb'a ţărrei de unde veniă, 38 Vers, «.... Iar fametea eră tare pe pământ. » — In quelle Ialte versiuni, Vulgata şi hebraica, spre exemplu, aqueastă phrase în locu să închiee ver- setul 38 al capitolului XLII, face primul verseţ al capitolului următor XLAII. Traducătorii vechi Români făcură tot assementa : Caus'a este ediţia due avură înainte. 

CAPU XLIII. 

30 Vers, « Si disse : Punăţi înainte pâini. » Adică : serviţi, dați bucate. 
31 Vers. « „++. Pentru qud abominațiă este Egyptânilor (ori quare păstor de 0i).» Si ori quare străin : « Herodotu dice, Carlea Iv. AM, « Nu se află Egyptean sau Egypteană quare să potă sărută vre un Grecu, nici ă se servi de cuțitul lui, sau de frigarea lui, sau de 6la or căldarea lui ; nici a gustă din animalul que ar' fi fost tăiat cu cuțitul unui Grecu. » Tot Herodotu dice quă Egyp- tenii nu mâncă cu străinii da ori-que naţiă, Apoi după o fatalitate ommună, sclavul împilatul, coând se vede liber, face şi ellu câ domnul, că împilătorul seu. Hebreii sau Moysă, de n'a fi ve- dut pe Egypteni făcând așă, nu ar” fi făcut şi ei assemenca, Nici o nățid nu 8 mai ne communiea- tivă că dânși ; ba şi intrecu pe Egypteni în Supeps- tiţiile lor, . 

35 Vers. Enwv 8: xat ăucbâcânaay uz! ayroă, Mulţi traducu : « Beură și se îmbătară, quăei în adevăr şi aqueast'a însemnâdă 2u:05a0maav Traducetorii veechi români avură bunul simtu d'a traducce prin b&ură şi se ospetaro. Fără aqueastă
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traducțiă mărturissim qud şi noi ammu fi dis du- 

d textu se imbetaro. Textul are cu adevărat ver- 
ul uedioxoxa sau pediouat; Ansă cată al înțel- 

lege că şi vechii nostri traducători după caracterul 
şi condiţia şi circonstanţele în quare se află com- 
mesenii. În împregiurarea, de acum nu se pâte în- 
țellege îmbetare. 

CAPU XLIV. 
2 Vers. « Puneţi apoi cup'a mea de argint. » 

xl mă x6vâu ou ză. âypvpodv. Vorb'a hețlenică 
condy este o eupă mare, este aqueea que în fran- 
cesă se dice gobelet. . 
„5 Vers. «... Prin auguriu augură. » — Ammu 
arătat qud în hebraica aqueste repeții alle aquel- 
leia'si idei în doă moduri, audind aude prin augu= 
riu augura, etc., sunt qua să dea un grad mai 
"nalt puterii verbului : aqui vă să dică: augură sau   

devină tot, nu îi scapă nimica. Vorba a devină , 

a ghici, în hellenica, se arată prin oteovitera:, dela, 
oiwwvăs passere. Augurii după passeri îşi făcea com- 
binările lor. Moys6 ânsă se serve cu o vorbă locale 
egypteană. Toţi ânblânditorii sau fermecătorii de 
şerpi se diceă sapienţi în Egyptu, şi pretindea ă fi 
şi devinatori. De agui în hebraica serpe şi farmece 
se arată cu aqueeaşi vorbă, 

8 Vers. Argumentul aqui este, quă daqna sum- 
me mai mari şi însemnătdre n'ammu putut ținne 
assupra ndstră, și le addusserăm în apoi, cun am- 
mu îi capabili de ă fură o cupă? 

13 Vers. « ...Si se returnară în cetate.» In quare 
cetate? nu se dice ă nume. — După tâte proba- 
bilităţile ânsă se vede a fi capitalea, quăei după 
cum se arată mai la valle, şi residint'a lui Pharaon 
eră acolo. Pâte dar să fiă cetatea Tanis sau Sais, 

XI. 

VAIIGASCH. 

18 pînă la 34 Vers. Quâtde înțellâptă 8 naturia! 
nimeni că dânsa nu înveţă şi omu și animale spre 
a eşi mai răpede sau mai înnemerit din nevoie. 
Christu dice ; « quând ve ducu la judecăţi, nu ve 
preparați que aveţi ă respunde, qud acolo ve în- 
V&ță Tatăl vostru cerescu que veţi ave a dicce, » 
In adevăr, par'qud vede quinevă pe Iuda cum se 
appropiă şi guât curagiu îi dă aqui înnocenţa, de 
şi probele furului sbigă assupra lor. Nimicu mai 
simplu şi mai naivu, şi mai eloquent tot de o dată 
de quât, în locu deă se justifică, începe ă narră 
historia venirii lor şi situaţia lor şi a tatălui lor. 
Quel mai deprins avocat n'ar fi sciuţ ă se appără 
şi a se insinuă astfel. 

20 Vers. arie de wâvor Unedelieia ză pnrgi 
aro. — Aqui credem qud vorb'a unei pusă în 
dativ în locu de genetivuul grecu que este şi 
ablativ unrpă, daqua nu 8 o errâre de typar, este 
un solicismu al Hebreilor traducători ; quăci nu 
eră natural ă se dicce, quând mama sa Turisse, 
« ellu singur remasse manei salle, ci ellu singur 
remasse dela mama sa. » 

21 Vers. « (Juă doi "mi a născut femeea mea. » 
Ammu pus şi vorba filii în parenthese; mărtusi- 
sim ânsă quă phrasea perde mult, cu assemenea 
lămuriri sau încărcăture. — Pentru que ânsă la- 
cob dice femea mea, şi nu un'a din femeile melle, 
sau să fi gis : doi 'mi a născut Rachel? — Pînd la 
căruntețe nu uită omul amăgirea şi nu iartă s0- 
crului seu, Ellu pe Rachel a diles'o, pentru dâns'a 
a servit ş6pte anni, şi pentru dânsa mai servi âncă 
alţi septe; ellu pe dânsa pînă la mm6rte o numiă 
femeea mea sau soţie, | 

29 Vers. « ... Veţi îmbrânci bătrânețele melle,,. 
în iadu. » — Adică în mormânt, 

33 Vers. « ... Jar copillul să se ducă cu fratii 
sei. » În tot capitolul aquesta unde se vorbesce 
de Beniamin i se dice tot copillu. După expressia 
textului zatăiov conservarăm înadins şi noi aquea- 
stă vorbă naturale Ia toți Gmenii de condiţia pas= 
torale şi câmpestră. Unul din fraţii mai mari vor-- 
besce că şi quând ar” fi tatăl flăcăiandrului şi cum 
să nui dică copilu în aquei timpi, quând şi pînă 
astădi aşă vorbescu păstorii de 
familliei, quărui îi dicu beatul, beata. — Benia- 

uel mai june al   

min ânst eră și însuratat cum sc vede în capitolul 
XLVI vers 24, quăei fussesse născut quevă mai 
nainte de vinderea tui Ioseph; şi aquesta se află 

_dejă de 43 anni în Egyptu. 

CAPU XLV. 

1 Vers. « Si ă ve nutri în lipsa quea mare. » 
ad  axfptibov upv mamdderțiv ueyănv, Unii 
traducu aqueastă expressiă prin; și ă nutri vestul 
vostru quel mare, adică : remăşiia vâstră que & 
numerdsă, Vechii traducători români se exprimă 
prin : să hranescu voă (că şi quand ar fi Vuâv) ro- 
măşită mare. » Noi credem quă vorba nasdăeubv 
nu este în regim direct, ei eliptică, şi i se subinţel- 
lege prepositia xară, adică xară narădeutiv ueyăav, 
sau mai bine qui din copiere în alta zază EXzurv 
pevânv, deveni xarădeituv peyă)ny; adică ă ve "nutri, susținne în lips'a vâstră quea mare, iar nu 
ă ve hrăni remăşița. — De ammu fi fost ns si- 
guri de părerea nâstra n'ammu mai fi adaos aqui 0 assemeuea însemnare. 

8 Vers. « Quare mă facă că tată lui Pharaon. » 
— Aqui se vede titlu que avi Ioseph, şi quare îl proclamă steigătorii publici. — a CĂ tăta » eră se vede un titlu que însemnă consiliar, senator sau bătrânu că şi Patres sau patricii la Roma. 

24 Vers. « Si nu vă certaţi pe call.» Din capul locului stirpea aqueasta fu aqueea que se dice 7 qprdorâpagov vâvos. Ioseph îi seiă quine sunt şi le 
disse nu ve certaţi pe calle.— Unii vor să traducă ; 
nu aveţi bătaie de inimă, având cu voi lueruri 
scumpe acum ; fiţi în pace, quăci callea 8 sigură, 

CAPU XLVI. 
1 Vers. a ,.. Si fliele lui... » Iacob avi numai pe Dina; aqui dicând filie, se crede quă se întel+ ege nurori. 

„15 Vers. «.... Trei deci şi trei. » Numerând în- dividele Stisarătate, esu numai 32, adică Ruben cu filii lui 5; Symeon idem 7, Levi idem 4; Iuda cu filii şi nepoţii, 6 ; Issachar cu filii, 5; Zabulon idem 4; Dina 1, peste tot 32. Se vede quă Dina avă şi ea un copillu quare se tace pentru ruşine, 
„29 Vers, « Injugând loseph carele... » Zidtae lose mă ăpuasa, Mulţi traducu : înhamând în locu
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de înjugând. Carrele mai ânitiu nu şe înhamă ci 
caii, adoilea quă pe aquei timpi nu eră hamuri, ci 
aquelle simple şi clasice necesarii la cai şi ja carru 
sau la, «armă » que eră carrul cu doă râte, se diceă 
jugu, de unde şi jugan, jugănit, adică bun de pus 
la jugu. 

« — Si plânse plânse fârte mult. După origi- 
nal este şi plânse cu plânset mai mult. » 

CAPU XLVII. 

2 Vers, « ... Dintre fratii sei cinci bărbaţi... » 
Dicu unii quă s'au luat cinci în adins, quăci nu- 
merul aquesta eră sacru la Egypteni din causa 
a cinci mari Divinităţi que aveă (noi scim quă ave 
trei, s'apoi iar troi, s'apoi iar doe triade quare 
peste tot facea 12), ânsă fiă, din caus'a aqueasta se 
vedu cinci porţii date la masa lui Beniamin, cinci 
rânduri de vestminte; şi din cinci una, partea lui 
Pharaon din producte. . 

1 Vers, «... şi binecuventd Iacob pe Pharaon. » 
— Unii dicu salută, Noi tradusserim după text 
vorb'a evăynoe. Si în adevăr suveranii mai mult 
sunt binecuvântaţi de quât salutați cu expresşiile | 
« să traiesci Măria ta! » vivat! etc. 

41 Vers. « ... Ia coprinsul Ramess3... » Provin- 
ţia în quare se aşședă Iacob cu filii sei eră aqueea 
que se numiă țerra Ghessen a Arabiei a quăria si- 
iaţiă nu ă âncă decisă, şi quare după unii se dice 
quă arfi fost între Egyptul de jos şi Marea Roşie 
sau Arabia. Ramessă eră o cetate a aquestei pro-- 
vinții que dă aquellaşi nume şi ținutului pe qua- 
re eră situată. Hebreii lucrară Îa o cetate Ramessă 
După unii se dice quă fu însuși aqueasta spre a 
o mai înfrumusetă, după alţii, se dice quă ar” fi 
lucrat spre a edifică o altă cetate nuoă cu aque- 
sta'şi nume. | 

Mulţi Pharaoni domniră în Egypt eu numele de 
Ramesses. Se scie quă Ra sau Re la Egypteni eră 
Sorele, şi messes. După desciitrările hicroglyphe- 
lor de D. Champollion messes însemnând filiu, pro- 
ducut sau que vine, proviue sau sorge din quevă, 
Ra-messes quam vine synonyniu cu Helio-dor. 
Sau Helio-gon, sau Helio-genit, adică din Sâre- 
năsent, sau al Sorelui filiu. Unii dicu quă agueste 
nume sunt emphatice; se pote, în originea lor; 
după que ânsk devin populare, sunt şi elle, că 
Sore la noi; că Heliodor, Theophilu, Philotheu. 
Theodoru, Dorotheu, etc., la Greci; că Bogdan, 
Dragoslavu, ete., la Slavoni. Pentru que să ac- 
cuse quinevă numai pe Asiatici de nume şi titluri 
emphatice, quând nu 8 nume grecu pînă la Nico- 
lau si Nicephor quare să nu fiă, empbaticissimu, 

12 Vers. «.... După corpuri » Noi pusserăm 
în parenthese îndivide. Alţii dicu quă însemnâgă 
famillii că corpu de armată, corpu de individe. 

14, 45, 16, 47, 18, 19, 20, 21 Vers. Quâna se 
vilă quinevă la constituţia lui Radu Negru, la 
împărţirea. ţărrei în 12 Județe, nu vede, cum am- 
mu dis airea mai pe largu, de quât un amesticu 
din datinele romane cu legiuirile mosaice. Multe 
bune imitară străbunii nostri din Bibliă quari dis- 
părură cu totul unele, şi se pervertiră alele la 
appărerea Regulamentului şi punerea lui în lu- 
crare. Quâte ânsă imitară din quelle relle, aquellea 
în tot d'auna se înţestară spre ă le conservă, Toţi 
Românii dela descăllicătâre eră proprietari mos- 
teni, şi de quâte ori din causa resbellelor și inva- 
siilor Tătarilor şi altor ginte proveniă famete, at- 
tunci unii din Chrestini eşiă cu Biblia înainte, şi 
queea que faci Ioseph pe numele şi comptul lui   

Pharaon, ei le făceă pe numele şi comptul seu fiă 
quare în parte: pe quâte vă baniie de bucate cum- 
pără pământuri întregi din preună cu famillia, 
que le possedă, şi ast fel în mai puţin de un secol 
ajunseră întru ă despossede şi a asservi, că Ru- 
mâni, jumetate din locuitorii şi appărătorii țărrei, 
Citind quinevă aqueste optu versete, nu vede de 
quât queca que se reprodusse în ţerrele nâstre, 
nici cu dreptul ințelligenţei și talentului lui Joseph, 
şi cu atâta mai puțin pria dreptul sabiei sau .con- 
quistei. — Fiind ânsă qud ne veni înainte vorbele 
intelligenţă şi talent, vommu vorbi la locul lor 
mai pe largu în capetul aquestei cărţi. Aqui ne 
mărginim ă arătă quă queea que sâmănă quinevă 
aqueea şi culege la timpul seu; şi unele semințe 
din natura lor dându'şi fructul mai târdiu, mai 
târdiu cullegu moștenitorii fructele quellor semă- 
nate sau plantate de părinţi. Terminăm aqueastă 
însemnare citând pe D. Cahen, Israslit de naţiă, în 
quare sentimentul justiției domină mai mult de 
quât amorul propriu naţional ; €ccă cum se ex- 
primă despre loseph : 

« loseph îşi pusse tâtă capacitatea şi talentul 
întru ă asservi t&rr'a pe quare o administră şi o 
detite în serviludinea despotului seu : după doi se- 
coli un alt despot veni ă înturnă cu aqueaşi mo- 
netă descindenţilor lui Ioseph şi ai fraţilor lui, a'i 
reducce în quea mai după urmă servitudine. » 

Si fiind qud păcatul este originariu, de a ave 
de model typi că Ioseph şi d'a se glorifică cu dân- 
şii» nici quând fură liberaţi de Moysă, nu putură 
pină înfine trăi fără despoţi ; se făcură adoratori 
quellor que le usurpară libertăţile ; pînă astădi 
nu devin de quât instrumentele impilătorilor 
lumii. 

21 Vers. « Si popolul îl asservi în stare de fe- 
ciori (argati) xareâovdesoazo dela marginile con-- 
finelor Egyptului pînă la margini.» — Quelle 
lalte versiuni că hebraic'a şi Vulgata se stortă ă 
aceoperi aqueastă infamiă a unei autorităţi că a 
lui Joseph que le stă de typu, şi se exprimă prin : 
« Quât pentru popol, îl strămută prin cetaţi dela 
0 margine la alta a Egyptolui. » 

Quei Septe deci numescu tâte lucrurile pe nu- 
mele lor, 

23 Vers, Preoţii Egyptului pretindeau quă au 
aquea dotaţiă sau parte din drepiul divin, adică 
în linie dreptă dela pagâna de Iside, iar nu dela 
Pharaon, - 

25 Vers. « Iar ei (Egyptenii, popolul asservit) 
disseră salvatu-ne-ai pre noi, aflarăm grațiă Ine 
aintea Domnului nostru, şi vommu fi argaţii lui 
Pharaon. » — Tot aşă se vedu şi prin înserisurile 
que dă sătenii români la mâna quăror de fame se 
vindeă sclavi. « Dămu aquest înscris la mâna Dum- 
nealui Jupân Cutare precum să se cie, quă fiind 
qud s'a milostivit şi ne a dat atâtea, banite de grău, 
sau de meiu si n'am perit de fame; noi şi copii 
nostri şi tot neamul nostru de vecie ne vindem 
Română (citesce sclavi, servi) Dumnealui şi nea- 
mului Dumnealui, qua să fiă dovada qu5 ne-a 
mântuit viața n6stra,., » 

21 Vers. xai Ex)mpovâusoav în” adaăe, «Si moşteniră 
assupra lui.» 'Traducţia vechia dice: « Si "lau 
mostenit pe dânsul (pe pământ). Aqui va să arate 
qud nu numai se stabiliră, ci şi remasseră şi înce- 
pură ă mosteni filii pe părinţi în generații assu- 
pra aquestui pământ.
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XII. 

VAL'HI. 

28 Vers, Dela quest verset începe a doa spre- 
decea parte a Genesii, 

ăi CAPU XLVIII. 
6 Vers, «.... Pe numele fraţilor. lor se vor nu- 

mi în sorţile aquellora. » îv mot; îxetvrov xhipote. 
Kipoc vă să dică sârte, parte de unde si clerono: 
miă, moştenire. La împărțirea de pământuri este 
vorba lot que & analogă cu vorba x)ăpos. Aqui 
se pote traducce și prih : Moştenirile aquellor'a. 
Mulţi traducu în sortile lor, în mostenirile lor. Noi 
pusserăm aguellora, pentru quă îxetwov este 
în text, iar nu aurăv; adică în moştenirile nu 
alle lor, ci alle fraţilor lor. 

1 Vers. Aqui pare A se scusă Iacob despre Ra- 
chel de que a îngropat'o în drum şi n'a duso â 
o depunne în mormântul părintescu,. 

20 Vers. «.... Facă-te Dumnegeu că pe Ephraim 
şi că pe Mannassă... » — Aquestă formulă de bine.-- 
cuvântare este âncă în us din partea tatălui, în 
familliele hebree. . 

22 Vers. « Iar eu dau ţie Sichimă allâsă... » — 
Ev de Btâwui co Six 2tuipezov, Vorba Si- 
chima nu 3 hellenică şi în quelle lalte versiuni nu 
există; tote se exprimă prin parte alleasa. Părerile 
commentatorilor despre Sichimă se despart : unii 
dicu quă ar” fi locul şi cetatea Sichimitor que de- 
pradară Symeon şi Levi resbunându'şi despre su- 
ror'a lor Dina, și quare mai târdiu, după con- 
quista Palestinei, cădă în partea semenţiei lui 
loseph sau a lui Ephraim fillului aguestuia ; alţii 
dicend quă schim însemnând în behraica spallă 
sau umere, partea que avi mai târdiu Mannassă 
în țerra promisă se află pe ambele margini alle 
Yordanului adică la drâpta şi la stângă, şi aqueste 
dos părți eră assemenate cu doă spalle alle Statului. 
— Ansă tot que se înţellege şi mai puţin este he- 
roismul sau proderia que arată bietul betrănul 
păstor prin vorbele: « ue am luat'o din mâinile 
Amorrheilor în dreptul sabiei melle şi a arcului. » 

D. Cahen cită pe unii que făcură o paraphrase 
a aquestui verset, spre ă scusă pâte pe Iacob de 
aqueastă deboleţe de ă trecce şi de herou, 6ccă 
aquea paraphrase : - 

« lar eu îţi dau o parte mai mult de quât fraţi-. 
lor tei : vesimentul lui Adam, que ântțea dată 
moşul meu Abraham "1 a luat din mâinile impiu- 
lui Nemrod, şi "1 “a dat tui Isaac tatălui meu, 
quare îl dette lui Esau; și eu îl luaiu din mâinile 
fratelui meu Esau, nu prin sabiă, nu prin arcu, 
ci prin meritul meu, şi prin faptele melle quelle 
bune. » —De va fi aqueasta adeverată, cu faptele 
bune nu pste înţeilege de quât a ferbe linte, şi ă 
se îmmunuşă cu pellile iedilor. 

CAPU XLIX, 
2 Vers, «.... Augiţi filii lui Iacob audiţi pe Is- 

rael tatăl vostru. » — Herder numesce capitolul 
aquest'a Testament al lui Iacob. Stmănă în adevăr 
ast fel. Dar quine "1 a făcut? La capătul aquestui 
capitol ne vommu occupă în îr&căt de aqueastă 
întrebare, 

3 și 4 Vers, « Răpditu-te-ai că ap'acolcăind; să nu 
le svapori, » — Prin aqueste dot versete Jacob îşi   

arată cuvintele pentru que a. fost luat dreptul de 
primogenitură dela Ruben și”] a dat unuia din filii 
lui Ioseph. Ii adducce ă minte de întinarea patu- 
lui paternu, de aquea impetuositate 6rbă que rar 
se vede şi la animale, şi de aqueea comparaţia se 
face cu o apă sau torrent que se răpede fară judicată 
fard simţire : « Răpeditu-te-ai că ap'a... » Si apoi 
adaoge : apa dispare colcăind şi desaburânduse; 
vedi dară să nu te svapori colcăind : uă 
exteonc. Tatăl aqui, împulând filiului, pare quă 
sar teme sau s'ar' reţinne de a "1 blestemă; din, 
contra facce urări să nu pâră semenţia lui după 
cum ar” merită. 

5 Vers. «.... Commisseri iniquitate din (ânsăşi) 
a lor projetare. » — Iacob face allusid la depră- 
derea cetăţii Sichimelor din caus'a Dinti, şi le îm- 
ută âncă fapta, reîmpingend ori-que respunsa- 
ilitate d'assupra sa ; quăci, după que arată quă 

din ânsăşi alor projeciare sau precugetare com- 
misseră agqucasta nelegiuire, adaoge: 

6 Vers. « In consilul lor să nu viiă suffletul 
meu, şi în congregația lor să nu aibă nimicu da-- 
mesticu ficaţii mei, » — Verbii « să nu viii şi să 
nu aibă » sunt în fiitor qua să arate quă nu numai 
atunci n'a încuviințat fapta, lor, ci nici pe viitor 
nu se cuvine a fi considerat quă a cunoscut ellu 
aqueastă faptă sau quă a provocato. — Că pă- 
rinte ânsă blestemă furdrea şi mânia lor, iar nu 
pers6n'a lor, cum se vede în versetul următor, 

1 Vers. « Blestemată furdrea lor qud pertinace 
(fu) şi mânia lor quă dură fu; împărți-voiu pe 
denşii în Iacob şi voiu respândi pe densii în Israel.» 
— Semenţiile lui Symeon şi Levi fură în adevăr 
respândite în ţerr'a promisă : pământurile semenţiei 
lui Symeon eră că nisce insule în midlocul pă- 
meânturilor Semenţiei lui Iuda; iar serhenţia lui 
Levi că levitică sau sacerdotale possedă 48 de ce- 
tăti respândite între quelle Jalte semenții. 

8 Vers. În aquest verset este vorb'a de semenția, 
din quare eşi mai înquă David, Aquestia i se dă 
laud'a, puterea şi subordonaţia. Emblem'ă puterii 
şi regalitiţii eră Leul, şi adaoge : 

9 Vers. « Puiu de leu Iuda, ete.» Adică filiul 
puterii. 

10 Vers. « Nu vă lipsi principe din Iuda... pînă 
vă veni quăruia s'a încredințat (Sa depus). » — 
După unele ediții, între quari și a lui Sixtu Quintu, 
textul hellenicu este ză &morelueva ar; şi 
după aquâsta se vede quă se luară vechii traducă- 
tori Români şi dicu : Pino vor veni quelle gatite 
lui. Iar după altele adică quea din Athene, după 
quare traducem noi, este & ânâxerza (quel) quă- 
rui s'a încredinţat sau s'a depus. 

Nici o expressiă din Bibliă nu aviatâţia com- 
mentatori în atâtea şi varii înțelese. Volume se 
poi adună din commentariele aquestei expressii, şi 
cu quât se adună mai multe, cu atâta înţelesul 
devine mai obscur. Pare-se quă quel que a scris 
capitolul aqucst'a, cu aquest verset a. voit a facce 
că tote pythonisele antince, que aveă un interes 
Gre-quare, şi se exprimă ast fel cum să se pâtă dă 
întellesul ori-quare va voi quineră, sau quare să 
potă fi întors după un interes 6re-quare. 

7
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Fiăt-quine dar din următori întinde şi explică 
aquest verset după doctrinele salle religiose şi po- 
litice, după aspiraţiile salle şi după interesele 
salle particulare, sau alle unui popol sau alle unui 
pariit. Onkelos şi Talmudistii pretind quă agui 
este vorba de Mesia. In hebraica : aquella 
uaruia Sa depus este exprimată prin vorba 
chilo , şi după explicaţia que dă Raşchhan. 

Schilo este un locu aşă de apprâpe de Sichem în 
guâi adessea se ia unul drept altul (vedi Jisus al 
lui Navi cap. XXIV). Din historiă se scie quă la 
Sichem se adună popolul Judan spre ă încorună 
pe Roboam filiul |ui Solomon. Se scie iar quă 
subt aquest'a, popolul Israel se despărți în doă re- 
gate unul de doă semenţii subt dynastia lui Iuda: 
şi aliul compus pe dece sementii conservă numele 
de Israel. Aşă, după aquestă explicaţiă sceptrul 
sau corâna eră una dată dynastiei lui David din 
semenţia lui uda, şi de aqui se despărţi. După 
donsul dar se întelege: « Nuvă lipsi principe din 
Iuda... pînă vă veni Schilo sau Sichem. » Adică 
evenimentul din locul aquest'a que desparte dece 
semenţii de subt dynastia aqueasta. T6te agueste 
explicaţii ânsă au nn înţelles numai de se va dă 
lui facob darul sau talentul propheţiei sau mai 
Bine al devinării. Spre a dă lui Iacob şi numele 
de prophet sau de prevedător pe lângă aquell'a de 
patriarchu, adaogu toți dicând qud Omul la ulti- 
mele ore alle viejei are minţile mai luminate şi 
adessea, possede o a doa veare que deseiftră în vii- 
tor. — Despre commentariele Chrestinilor din di- 
verse epoche şi din diverse confesiuni nu mai vor- 
bim : fiă-quare întinde după cum îi vine mai bine 
înțellesul agquestei expressii ne mai respectând nici 
raţia umană, nici logic'a evenimentelor sau a histo- 
riei. Quând vommu termină notele aquestui capitol, 
voinmu adaogi şi noi queea que ne puiem pricepe. 

A1 Vers. Aquest verset este consacrat tot se- 
menţiei lui iuda. După que îi dă laud'a, puterea 
suveranitatea, voiesce apoi să arate fericirea sau 
evul de aur que vă fi în timpii aquestei dynastii. 
Numai bere şi mâncare vă fi attunci; şi anima- 
lele că cursierul şi asinul vor fi așă de blânde şi 
dueili în quât vor pute stă legate şi de vlastarul 
viței, fard a fugi şi fară a'şi întinde botul să tum- 
pă şi elle vre o frungă doă. Tabeilul este fârte fru- 
mos şi naivu, demnu de seculul de aur; ânsă nu 
s'a pre putut applică nici sub David nici sub So- 
lomon, şi eu atâta mai pucin sub Roboam. 

13, 44, 45 Vers. Zahulon de şi este mai micu 
de quât Issachar, trece înaintea aquestuia, se vede 
pentru cuvântul quă făcânduse negucător, trecce 
Înaintea, opincarului de laborator de păment, du- 
pă cum îi condamnă textul hebraicu, que cxpres- 
sia : « deveni bărbat agricultor Eyevâdn vip 
veopyds; o arată prin : II sestroucă la cor- 
uce hu travailleur : « Se dette cu totul sub cobi- 
lița, angaria sau iobăgia travaliului, » Pharisei- 
lor începusse a le querre ininva a ave şi ei că toţi 
păgânii iloţi şi 6meni suppuşi la corvte, şi fiind 
qud tot cu dreptatea şi cu fric'a lui Dumnedeu 
eră în sîn, t6te quâte făcea şi doriă, mai ântâiu 
voiă ă le legitimă. Corveea dar sau Jobăgia 0 pun 
în gur'a lui Iacob que singur predestină pe fiiiul 
seu la jugul aquest'a; şi fiind quă Phariseii îşi fă- 
cea, interesele cu speculatorii, pun şi pe Zabulon 
înaintea, lui Jssachar. 

16 Vers, Nu se scie modul alegerii sau mai 
bine relaţiile federali alle sementiilor lui Israel 
pe timpul Judicătorilor. Dela stabijirea regalității, 
suveranul eră Judele suprem. În timpul de alje- 
geri, în epocha Judicătorilor sau a democrației, se 

    

  

  

vede, cum dice D, Cahen quă fiă quare semenţiă 
sau ținut quând îi venii rândul, avea dreptul de ă 
dă din sinul seu pe canditaţii que avea ă se allege 
de judicători sau de Jude supremu. Venind dar la 
Dan se dice în versetul aquesta : « Dan vă judică 
popolul seu că şi o semențiă în Israel.» adică că o 
semenţie que este în Israel şi ea cu drepturile salle. 

11 Vers. Semenţia lui Dan fu stabilită în loturile 
salle de pământ către nordul Palestinei că un ţi- 
nut de frontieră, şi prin urmare puteă servi că ve- 
ghietdre a frontierelor. Că potecară dar sau plăiașă 
0 assâm&nă cu şârpele exprimânduse: « Fii Dan 
şerpe în calle siând în cărrare, muşcând călcâiul 
caliului şi căde-va căllăreţul înapoi.» Mulţi ânsă 
dicu quă aqueastă semenţiă contractând dalinele 
şi înveţurile Beduinilor arabi, se puneă în drumu 
Şi aitacă pe caltători tilhăresce, şi de aqueea Iacob 
în nemulţumirea sa de aqueastă prevedere se ex- 
primă în versetul următor : 

18 Vers. « Mântuirea Domnului (sunt) aştep- 
tând! » Că şi quând ar dicce : scapă-me, scapaii, 
Dâmne, de aqueastă ruşine. 

19 Vers. Tăă, neipariptov mewpareioei aătăv, awrăe 
de newpanedoet aămv xxră nddas.—Mulţi luară vorb'a 
merparnpiov drept meipaouds și meparevo în locu de 
mepăo, şi prin urmare le tradusseră prin tentaţiă 
(ispită) şi tentare (ispitire). — Aşă este şi traductia 
latină : 

Zentatio tentabit cum, ci îpse tentabit cum se- 
cus pedes, 

Semenţia lui Gad fiind siluată pe marginea 
stângă a Iordanului eră expusă la invazii de Bar- 
bari vecini, quăror şi ea le înturnă înapoi cu 
aqueeaşi măsură, şi cu quevă mai presus. 

21 Vers. « Beniamin lupu rapace... » Se dice 
- quă Beniamiţii fură nisce oșteni forte miserabili, 
la resbel codaci, şi în pace răpitori, sau quă au- 
torul agquestci poesii îi satirisă ast-fel, 

Aqueste prevederi sau predicții se potu luă, qud 
s'au împlinit, daqua Iacob singur își făcă aquest, 
testament în (tă puterea poesiei şi a propheţiei 
pe patul morţii, că un om a quărui minte so lu- 
mină şi pote vede peste atâtia secoli în viitor, şi 
nu în viitorul providențial que depinde de legiie 
eterne alte naturei, ci în viitorul condiţional que 
depinde de voiea liberă a 6menilor, după locuri 
şi circonstanţe (vedi. în Impresiile unui proscris, 
capitolul despre Viitor). 

Aqui ânsă şi după styl şi după împregiurări, 
aquest capitol se vede quă & o poesie de un talent 
distins, şi de o penă părtinitâre que voiesce a le- 
gitimă regalitatea în.dynastia -lui luda. Poesia 8 
Iorte înaltă şi demnă de harp'a lui David, nu & 
ânsă nici de talentul lui Iacob, nici de system'a 
liberara şi democratică a lui Moysă. Ellu de ar" fi 
voit a stabili principi şi regi în Israel n'aveă de 
quât ă dicce Hebreilor que eșiă că şi Tsiganii din 
Egypt : « Aquestea dice Domnul : allegetive vă- 
tași sau principi sau regi, qu bieții sclavi ar fi 
fost mai răpedi de quât Românii que se pusseră 
a'şi quere tte dihaniile străine și tâte Ballele 
Dracului qua să viiă să le stârcă banii spre dota- 
rea golanilor de principei, căduți cu cosul din 
ceru, “numai buni dă batjocori. filicle Românilor 
şi nici o dată d'a le luă de eonsorii ; Hebreii, dicu, 
pe quari îi mâncă spinarea mai r&u de quât pe 
Români, ar” fi alles nu pe Iuda ci și pe Dracul de 
rege. Anse Moysă cum descindii din munte disse : 
Aquestea dicce Domnul : allegeti:ve sot dintre 
dece, şi dintre suta și dintre mie quă să te judice, 
să ve adminiatre gi să v& commande. 

Pocsia que vedurăm pusă în gura lui Iacob, &
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făcută cu mult mai în urmă şi da quât Moysă şi 
de quât judicători, şi de quât Saul, De ar vorbi 
historia de vre un poet cu tâlent din timpul lui 
David, ammu fi cutegat ă dicce quă este făcută de 
aquelt'a qua să flate pe agquest usurpator a] liber- 
tăților electorali, legitimându'i apostasia încotra 
legitor lui Moysă : fiind dar qud nu cunâscem alt 
poet, cundscem stylul psalmilor şi dicem quă este 
a Majestății Salle regale David I, que vrea să fiă 
rege hereditar, basânduse pe un inventat testa- 
ment al lui Iacob, şi muscând în drâpta şi în stânga 
semenţiile que i se oppuneau la aqueasta, Si quând 
facce quine-va o propheţiă, nu mai nainte de în- 
iemplări, ci după împlinirea evenimentelor, quiind 
că un Byrcn facce quineva propheţiile lui Dante, 
Dante vorbind prin conlimporanul nostru Byron 
spune pînă la una, quâte s'au întâmplat dela dân- 
sul pînă în dillele nostre. In poesia sa, Byron 
este un prophet que nu pote şi nici nu se vede ă 
fi Dante în Comedia divină, 

CAPU L. 

2 Vers. «... Feciorilor sei îmmormântători... şi 
îmmormeniară îmmormtutătorii pe Israel, » Aqui 
cu îmmormentare nu se cuvine a înțellege înggo- - 
pare, ci prepararea mortului după datinele egyp- 
lene şi hebraice pe aitunci. loseph eră un magnat 
al Egyptului şi cas'a lui cătă a fi servilă cu tot 
decorul que eră şi la queilaţi fonctionari înalţi. 
Intre alţi servitori, aqueslia aveă şi medici sau bal- 
samători que prepară cadavrele spre îmmormân- 
tare. Herodotu şi Diodoru vorbescu despre messe- 
ria aquestor îmmormântatori sau halsamători. — 
Mai la urmă după Moysă Israeliţii şi Arabii ere- 
dură cu tot dreptul că o insultă mortului de ai 
mai spintecă şi al bălsămă şi sără în timpu de 
patru deci de dille şi de î ţine pe mort şâpte deci 
de gille neingropat. Apoi şi costul îmbălsămării 
se suiă pînă la un talant de argint adică pină la 
46 mii lei românesci de astiidi. Chrestinii mai târ- 
diu între quari se întinse dogm'a nemurii suffletu- 
lui avură şi de mai pucină importanță de ă con- 
servă restarile mortali. - 

Pentru quei que s'ar scandalisă dicând quă im- 
mormântători nu însemneadă, hălsămători sau re- 
ducători în mumii cadavrelor umane, . citească, 
versețele următdre unde, se dice quă 40-de dilie 
iinti durata aquellei ceremonii que se dice îm- 
mormântare, apoi 30 de diile alle doliului, peste 
tot 10; şi apoi după aqueast'a ardicară mortul ă "1 
ducce şi ăi îngropă în țâr'a Chanaam. Un cadaver 
ne bălsămat nu pâte ducee 70 de gille, şi apoi daqua 
îmmormânlare însemnă pe attunci îngropare sau 
punere în mormânt, que a fi semănat ă mai des- 
mormăntă şi a mai ducce pe Iacob în âltă țârră. 

4 Vers. În aquest verset loseph se rogă de dy- 
nasti spre a miloci pentru dânsul la Pharaon şi 
a'i querre voie, Pentru que nu se duce singur ă 
querre aquea voie? Pentru quă în dillele doliului, 
şi femeile şi bărbaţii sc încingiea peste miglocul 
corpului, îşi descoperiă şi îşi Dateă pepturile ; fe- 
meile mai vîrtos îşi punea tină pe capu și peste 
facă îşi doscoperiă sinurile şi străbăteă cetatea în- 
saţite de consângi, țipând şi batându'și pepturile. 
Loseph dară nu se puteă presentă la curte în vest- | 
minte de doliu (1), Si pote quă vor fi fost, şi 6re 
quare regule, querute de facultatea sanitară, de a 
„nu €şi consâgii mortului din casă mai nainte de 
timpul doliului sau de 70 de'dille. — Fiind ânsă 
 qub aquest timpu trecusse quând propunne Ioseph, 

(1) Vedi Herodotu, Cartea II, 85. 

    

  

se vede qub consângii mortului tot mai purtă do= 
liul pînă se îngropă înadev&r mortul, 

10 Vers. «.... O lamentaţiă funebră mare şi 
validă forte. » —Plânsete neapărat, țipete, bătăi 
în pept, şi alte assemenea quare după 70 de dille 
de doliu şi de fatică, se ftăceă mai adesea prin fe- 
femei plătite. 

36 Vers, « Muri Ioseph de anni una sută dece şi 
îl îmmormântară şi îl pusseră în urnă în Egyptu.» 
— Aqui assemenea cu îmmormentare se cuvine d 
se întellege îmbalsămare, şi urna să remâiă urnă 
jar nu mormânt, quăci îv m copă se coprinde 
în original iar nu îv râqo, 

Cu terminarea notelor aquestei cărții adăogim 
quâte-vă observatii şi despre Ioseph, după que ci- 
litovii vedură viața şi faptele aquestui omu. Ammu 
vedut pînă aqui multe figure biblice că Abel şi 
Cain, că Enoch şi Noe cu filii sei, că Abraham cu 
visitațiile que avă, că figura Sodomelor şi Go= 
morrhei şi altele. Moys& venid la Iacob, face 
că o tulpină que dă do&-spredece ramure sau 
filii ai quărora strănepoţi au să dea doă spredece 
semenţii din quare se vă compune corpul sau ar- 
burele naţiei Israel, Viă-quare filiu representă o 
facultate Gre-quare a aquestui corpu social şi fiă 
quăruia i se dă o missiune ă împlini, Nu ă d'a se 
îndoi quă prin Ioseph âncă din junețea aquestuia 
Moysă vă să arate intelligenţa, talentul între 
filii lui Iacob, . 

Penteu timpii que alte naţii îi numescu fabulosi, 
heroici sau divini, Moyst representă întelliginț'a 
geniul prin al ş&ptelea patriareh Enoch. Dela di- 

„ luviu înquă de quând eşi Nemrodi, turnuri şi ce- 
tăți că a lui Babel, regi că Pharaonii, întellepți că 
sacerdoţii Indiilor şi ai Egyptului, intelligint'a, 
de nu eră un privilegiu al sacerdoţilor, de eră adică 
profană, avă altă sârte, sau de a fi tirîtă prin tină, sau 
de a fi sezvitore curților de tâtă specia de Pharaoni. 
Mythul despre rolul que fu condamnată, Intelli- 
gența de ă jucă eră de mult respândit în Orient, 
şi în fiă-quare popol eră personificată în quâte un 
personagiu fictivu mai mult sau mai pucin hidos 
mai mult sau mai puțin frumos. Ansă quare eră 
în limbele orientali, quel puţin arabă, syriacă, 
hebreă, pheniciană, din quare apoi luară şi helle- 
nica şi latina multe vorbe, quare eră dicu sym- 
bolul sau vorb'a scrisă prin quare se arătă Intelli- 
ginţa, Sciinta? — Cons6nele S P. Vocalile se scie 
quă nu se scriă şi se citiă după dialecte şi clime, 
din s p eu vocala o, se face: sop, soph-os, soph-ia, 
cu vocale a se face sap-ere sap-ientia. Quând vrură 
ă personifică sophia sau sapientia întrun om ex- 
traordinar, păţii şi persecutat, adică sophia allun- 
gală din palale şi din casale avuţilor, batjocorită 
de cotăteni, refugiată în clasele quelle mai de jos, 
şi dată prin tinii, popolii Asiei mici, şi pâte şi mai 
toți orientalii athibuiră unui singur personagiu 
t6te fabulele morali, şi la numele aquesta, după 
idiomele locali adaossero la s-p vocalile E, şi o şi 
făcură Esop. Aquestă fu vândut din mână în 
mână, persecutat de femeea domnului seu, făcător 
de anecdote, dând adevărul și morala sau sapienț'a 
prin modurile quelle mai aceoperite, prin fabule 
de multa temere que Adevtrul și Morala. și Sa- 
pienţa aveă d'ă se arătă înaintea 6menilor. Esopu, 
în quare se vede consânele s-p sau symbolul sa- 
pientei, representă intelliginț'a laică batjocorită din 
timpul măciucarilor de giganți şi al unei systeme 
de sacerdoți que arrogându'şi pentru sinele sa- 
pienta, persecută pe a acqucllor'a que ei numiă pro-
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phani. — Moysă află mythul aquesta, şi fiind quă 
intră, sau voiă să intre înta'o eră nuoă, quând sa- 
piența mundană doriă să nu mai fiă batjocorită, 
nici hidosă că quea representată prin semenii lui 
Esopu, haspiră sau aevisi mai ântțiu consâna 2, 
făcendu-o ph, şi făcând symbolul S-ph, face nu- 
mele filiului lui Iacob que aveă ă representă sa- 
piența IoSePEI. Adică Sapienţa înaltată din 
gunoiu-şi din tină, Sapiența dusă în regiunile de 
sus, pînă în palatul lui Pharaon. Ioseph, Jusuph, 
Iosiph, Joseph, Jusepe, că Esopu fu vândut şi 
trecut din mână în mână, că Esopu avi d'a îm- 
părți cu femeea Domnului seu ; ânsă că sapiență 
de o eră nuoă, de regiunile înalte, pe cum i se 
eterisă numele din p devenind ph, assemenea, i se 
înfrumusetâdă fac'a, numai & hydos şi ghiebos că 
Esop, qua, să fiă batjocorit de domnia lui, ci atât 
de june şi de bellu în quât să i se scurgu ochii 
după dânsul la i6te Petephrâicele din lume.. — 
Transiţia ânsă este grea dela o eră vechiă la alta 
nuoă : ar” fi în contră naturei să dea quineva o fi- 
gură că un model de perfeetiă întrâga. Palriarchii 
n'au perfecțiileprophetilor; Homeru sau poetul qua 
să nu mendice, cată a'şi alîrnă Iyr'a sa uşele po- 
tentatilor; Ioseph, qua să nu fiă umilit că Esop, 
cată a deveni consiliarul Ia quelle relle unui Pha- 
raon. Întelligența Esop, devenind inteligența 
loseph, în metamorphosea sa cată să mai aibă 
queă dal lumii antice. Forma? — Nu; quăci 
devine frumsă ; ci persecuțiile, păţirea, de unde 
forte des o dose mare de astuţiă, de adulaţiă, de 
artă dia se prefacce şi d'a amăgi; quăci : « Iau deii 
jumătate din virtutea bărbatului, o di numai da- 
qua aquesta a fost sclav în viațăi,, » se exprimă 
Homer, que învăţă carte tot acolo unde înviţasse 
şi Moysă. Ioseph al lui Moysâ nu & un typu de ver'a 
Sophia sau. Sapienţă. Cu explicatia viselor, cu 
consiliuri în favârea despoților, Sapient'a, daqua 
nu eră preoteasă, putea ajunge în regiunile de 
sus şi la putere. Ajunge dre astădi sau pâte 
ajunge prin midlce mai oneste? 

Terminând quelle despre cartea âniţea a lui 
Moyst, mai adăogim quă după system'a dodeci- 
male a aquestuia, cititorul a cătat ă observă quă 
totul aqueştor 50 de capitole alle Genesii se îm-   

părțiră în doă spre dece părţi, fia-quare având un 
nume particular, adică. 

1. Dela capul Î, verset 4, pînă la capul VI, veis. 
9, partea numită Bereshith (creatiă sau faccere) ; 

II. Dela capul VI verset 9, pină la cap. XII, 
vers. 4, pariea numită Noa'h (Noe). 

III. Delia Capul XII, vers. 4, pînă la capu XVIII, 
verset 4, partea numilă Zech Lecha (Du-mi-te) 
adică queeu que în hellenic'a se dice Mezorueota 
('A6paăy) Stramutarea lui Abraham que începe cu zt2)6e, eşi din țârr'a ta, - IV. Dela capul XVIII vers. 1, pind la cap. 
XXIII, vevs. 4, partea numită Vaieră (Visiunea) 
sau arătarea lui Dumnedeu. 

V. Dela capul XXIII, vers. 4, pînă la capu 
XXV, vers. 19, partea numită : "Has Sară, (Via- 
ţa Sarrhei). 

VI. Dela capul XXV, vers. 49, pînă la capu 
XXVIIL, vers. 40, partea numită : Toladoth (ge- 
nealogiele), . 

VII. Dela capul XXVII, vers. 10, pînă la capu 
XXĂXII, vers 3, partea Vaietse (călătoria sau mu- 
tarea). o : 

VIII. Dela capul XXXII, vers. 3, pînă la capu 
XXXVII, vers. 4, partea : Vaiishla'h (Trimisse 
sau trimitterea solilor). 

IX. Dela capul XXXYVII, vers. 1, pîno la capu 
XLI, vers. 4, partea : Paiesheb (Locuiă sau Lo- 
cuirea lui Iacob). 

X. Dela capul XLI, vers. 1, pînă la capu XLIV, 
vers. 18, partea : Mikkets (Visele). 

XI. Dela capul XLIV, vers. 18, pînă la capu 
XLVII, vers. 28, partea : Paiigash (Appropiân- 
du-se sau appropierea). 

XII. Dela capul XLVII, vers. 28, pînă la capu 
L, vers. 26, sau pînă la capătul Genesii partea : 
Vai hi (Trăi, sau Viaţ'a lui Iacob în Egyptu). 

Este de însemnat âncă qud nuniirile aquestor 
părți sau despărțiri se dau mai mult după vorb'a 
cu quare începe aquea parte. Aqueastă denumire 
este naturale la toți popoli, quând se dau numele 
de o dată şi spontaneu unei serieri, iar nu după 
materia sau copriusul ei, lucru que vine mai târ- 
diu după o cugetare : Ast fel se dicu : Cântecul : 
icea 'n valle, cântecul: Nani; nani, Oltule, Olte- 
sule, ele, 

Da 

A DOA CARTE A LUI MOYSE. 

EXODU. 
Vorba exodu, însemnând cşire, nu arată numai 

eşirea materialemente a popolului hebreu din 
Eeyptu, ci şi eşirea dintr'o sogietate pharonică pa- 
gână, şi despotică, într'o societate moşaică, umană 
şi liberale ; eşirea din sclavie la libertate, din lu- 
mea vechiă şi superstitidsa într'o lume, nucă şi 
drept credătore. , , 

Cartea ântiu coprindătâre, cum s'a vădut de 
50 capitole, numer înlregu după system'a cinei- 
male şi decimnale adică 5 îmmulţii cu 10, fu des- 

  

părtită în doă spredece părţi. — Cartea adoa co- prinde numai 4U de capitole şi pare: quă în adins 
nu e împărtilă de quât în unspredece părți din quare prim'a dela cap. I, vers. 4, pină la cap. VI, 
vers. 2, se distinge mai virtos cu numele de 
Ezodu, sau mai a nume : Aguestea (sunt) numele. 

4 Vers. « ... Far loseph eră în Egyptu. » Aquea- 
slă din urmă phrase lipsesce în quelle lalte ver- 
siuni că Vulgala şi Hebraica, 

8 Vers, « Adveni apoi peste Egyptu altu rege



EXODU, 53 

quare nu cunosceă pe Ioseph. » Expressia un altu 
rege de unii se înțelege un successor a lui Pha- 
raon din aqueeaşi dynastiă sau famillia que dom- 
niă în Egypt în timpul lui Joseph ; de alţii se în- 
tellege un rege străin, din altă dynastiă. Vorba 
adveni în textul hellenicu este exprimată prin 
âvtarn (se sculă). Preferirăm verbul adveni spre ă 
se puie luă în amândos inţellesele, că şi dvtaza,. 
— Manethon spune qud în aqueeaşi epochă sa 
întâmplat invasia popolilor păstori în Egyptu que 
înthronară pe unul dintre dânşii că rege, ă nume 
Salathis. — « Que nu cunoseea pe loseph » unii 
vor să înțellegă nu de persâna lui Ioseph ci de pac- 
tul sau condiţiile que Loseph făcusse cu Pharaon, 
sau de privilegele que aquel Phăraon didesse He- 
breilor; vor adică să înţellegă aqueea que se înţel- 
lege quână gicce quineva nu cunoscu, adică, nu 
voiu să sciu, nu recunoscu. - 

9 Vers. « Aquesta disse către naţia sa. » Ince-- 
putul aquestui verset par” quă ar afirmă părerea, 
quellor que cu alt rege înţeilegu rege strain, quici 
se putea dicce, de eră din dynastia vechiă pâmă- 
teană : disse catre Egypteni, unde disse catre na- 
tia sa pare quă ar” arătă un alt element, Si apoi 
după datinele şi absolitismul Pharaonicu, regele 
nu se consultă cu popolul. Aqueastă datină eră 
mai alles între popoli păstori sau Arabi în aquel 
timpu, Invederat se arată quă a dicce sau a se 
consultă cu naţia sa, eră un regimu cu totul nuou 
pentru regii Egyptului, — Se mai pâte învederă 
şi din quelle que urmeadă în vers. 10. 

10 Vers. « ... Si quând ni se vă întâmplă resbel, 
să se mai adaoge şi aquestia pe lingă inemicii no- 
stri... » După Manethon popolul păstor sau Arab 
occupă coprinsul Delia, şi Egyptenii se retrasses- 
seră în Thebaide. Aşă conquistătorii Arabi, se te- 
meau quă daqua pământenii Egypteni le vor da 
resbel, Hebrei că sypathici Egyplenilor que le ai- 
desseră privelege, vor facee causă commună cu 
aquestia, sau spre a învinge pe slrăini, sau spre a 
eşi şi aşi cătă refugiu în altă ţerră. 

14 Vers, «.., Si edificară cetăţi întărite... » 
nâete xvgăc, Alte versiuni că, Vulgata şi hebraic'a 
dicu cetăţi de provisii, cetăţi spre ă servi de ma- 
gazii. — Tot aqueste versiuni nu vorbescu de quât 
de cetăţile Pithon şi Ramessă, fară a facce nici o 
mensiune de cetatea On sau Heliupole, 

12 Vers. «... Si horrore aveau Egyplenii de 
filii lui Israel. 

13 Vers. Si împilă Egyptenii pe filii lui Israel cu 
forța. » — De vă plecă guinevă dela puntul qus 
ali rege însemneadă rege strain, quâte se dicu mai 
la valie qui Egyptenii împilă pe filii lui Israel, ar” 
semă&nă o absurditate sau o contradicliă de se vor 
imagină tote întâmplările, narrate dela versetul 8 
pînd le vers. 22, într'aquellaşi annu sau aqueaşi ge- 
neraţid. Sensul adevărat ânsă este quă dela mâr- 
tea lui Ioseph sau dela advenirea aquellui rege 
que se dice altu sau străiu şi pină la împilarea şi 
îmmulţirea Hebreilor a călat să trâcă mai mulie 
generaţii spre ă se îmmulti aquestia, Aşă prin 
urmare, caus'a sau historia Hebreilor în Egypt, că 
venetici stabiliți acolo, cată ă se înțelege că a/Tsi- 
ganilor veniţi în România că popot nomad şi liber 
la început. Servitudinea Tsiganilor nu dată de 
quăt dela Domnii sau beii străini ai Phanarulvi 
que începură a'şi dotă filiele cu aquesti străini que 
eră ai Statului sau ai patriei „că toti fiii Patriei. 
Regii străini sau Arabi ai Egyptului asserviră dar 
pe Hebrei ; ânsă mai târgiu elementul arab, assi- 
milânduse cu elementul pămentean sau egyptean, 
că și Phanarioţii cu boierii romăni, detteră şi Egyp- 

  

  

tenilor drepturile Arabilor de a tractă pe Hebrei 
că pe nisce Iloți precum beii Phanarioţi detteră 
boierilor români dreptul de a possede Tsigani, spre 
ă legitimă possessia que îşi făcusseră sau mai bine 
spre a'şi ave complici la aqueastă possesiă mon- 
sirudsă, De aqui dară urmă, horrâre a Egyptenilor 
curciți cu Arabii assupra Hebreilor, că horrârea, 
scîrb a, execrația şi mân'a de ferru a boierilor pha- 
nariotisați sau ciocoiţi assupia svânturatilor Tsi- 
gani. Agqueastă urra n'a existat mai nainte la înce- 
put, qud Românii de ar fi urit pe Tsigani nu “iar 
fi lăsat ă se stabili în tărvele lov, Urr'a se apprin- 
se în urmă după assenvire; quăci sunt exemple 
de a iertă quicevă tyranului sau carneficelui seu; 
nici o dată ânsă n'a iertat tyranul sau carneficele 
victemei salile; pentru qud tot que 5 victimă de ar 
fi iertată nu s'ar' mai dicce victimă. Pin quând 
sunt lupi, aquestia nu 'şi pot iertă oile: uvra lupilor 
încontra oilor este neîmpăcată ; şi blândetea oilor 
în etern este neoffensivă. Asă victima iartă 'car- 
neficelui, carneficele însă nu iartă vielimei. Urră, 
dar a Egyptenilor assupra Hebreilor. 

15 Vers. «.... Mai adaosse regele Egyplenilor 
către moşele Hebreilor...» — Unii dicu catre 
mosele hebree. Textul hellenicu al quellor Săpte 
deci se exprimă paias "EGpaiwv (Hebreilor), quăci 
se întellege quă aquestea de natţiă eră Egyptene 
și moşiă pe Hebree. Daqua mâşele elle ânsuşi ar' 
fi fost hehree, pe de o parte Phavaon nu le-ar fi 
încredinţat aquest secret, şi pe de alba este între- 
bare : aveau Îloţii sau Tsiganii de Hebrei dreptul 
de a exercită meserii că Medicina şi Mamica? 

19 Vers. «lar mâşele respunseră : Nu că mu- 
rierile Egyptului sunt Hebreele, quă elle nascu 
pînă să n'appuce ă intră la dânsele mâsele... » — 
Natural, forte rar se vedu mâșe pe la bietele Tsi- 
gane, rar assemenca se vedu mâşe pe la Românele 
reduse în servitudinea travalliului. Esu din casă 
îngeeuiate spre lucru câmpului şi vinu în apoi cu 
copillul în polă, şi adoadi începu lucru da capo. 
Aqueasta, este nu numai starea Omenirii primitive 
şi naturale que este şi a, animalelor, ci starea mai 
virtos a serviludinii que din Omul social şi liber 
face din nuou.un omu sălbaticu assemănat Bestiei. 

20 Vers. « Dumnedeu făcea. bine mâşelor; iar 
popolul se îmmulțiă si se întăriă forte. » — Este 
de observat quă ori-unde este pericolul mai mare, 
acolo natura îşi pune putevile spre conservare. 
Omul în starea normale nu desvâltă atâtea puteri 
că la, impregiurări de pericol, de înnecare spre 
exemplu, de incendiu, de invasia ori-quărui ine- 
micu material sau moral. Assemenea ori-que ani- 
mal este tare, gras şi prin urmare nu ă amenințat 
de morte, nu & atât de productiv că animalul debil 
şi malativ. Găin'a grasă, vaca grasă nu con- 
cepe facil; fomeea ferice şi grasă adesea cată ă se 
suppune la un regim de a'şi perde re cum pute- 
rile spre a put6 concepe. — Pământul uscătiv în 
adevte este sterpu, quând ânsă se îngrașă pră 
moltu devine assemenea sterpu. Tote familiile, tote 
clasiie de 6meni avuţi şi ferici nu se îmmulţescu 
atâta că familliile, că clasile neavute şi diseraţiate. 
Aqueastă observati este aşă de vechiă şi fapta, 
atât de invariabile in tot timpul şi în tot locul, în 
quât la tote naţiile a ajuns de proverb, quă unde 
€ sărăcie acolo și copii mulţi. Sărăcia şi amaru- 
rile amenință pe mama cu mortea, şi copii que ar 
pute nasce în 15 şi.20 de anni de fericire îi nasce 
în dece şi opt anni de neavere şi amaruri que ad- 
ducu malaţiile şi mârtea. Natur'a & ameriinţată cu 
neaverea şi disgraţiile şi îşi pune puterile spre a 
împlini în pucini anni, pînă nu vine mârlea, queea
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que ar fi putut facce în mai mulţi anni de stare 
normale. Easuşi in viața patriarehale, concubinele se vedu mai fertili de quât patronele. Popolii scla- vi se îmmulțescu după legile eterne alle lui Dum- nedeu , și qua şă nu ptră pentru quă viața le este amenintată de tâte părțile, și qua îm- 
mulținduse mai presus de iyrannii lor, să pâtă scăpă de jugul servitudinii, — Selavii in Rusia se îmmultescu mai răpede de quâi boierii ; în Irlan- dia popolul se îmmulţesce mai văpede de quât în Engliterra; în Turcia chrestinii se îmmultescu mai văpede de quât Turcii — Atunci dar vin nisce oconomi politici că şi Malthus que consiliă pe quei avuţi sau prevelegiaţi de a uceide pe protetari quând vedu quă trecu de un numtr Gre-quare. 

Aqueast'a facce şi Pharaon, (personificaţia biblică a tutulor despoților, a tutulor privelegiaţilor) se întellege mai ântâiu cu mâşele ă accide pe ascuns toţi pruncii masculi, apoi vădând quă. nu reese cu astutia, se serve cu forța. 
22 Vers. « Attunci Pharaon deite ordin la tot popolul seu dicând : ori- que mascule se vă nasce Hebreilor aruncaţi “1 în riu, » 
Mai este de observat, şi învederat se cunâsce ud aqueste'mesure nu se luară nici se continuară e un singur rege şi într'o singură generaţiă, ci fură observate că o systemă între mai mulţi suc- cessori ai primului rege que asservi pe Hebrei. „Quel quare pusse pe Hebrei sub jugul travaliului de Iloţi fu unul, quel quare vedu qui Hebrei se îmmulțescu în servitudine a cătat să fiă altul du- pă quâte-vă generaţii, quăci îmmulţirea însemnă- târe şi formidabile nu se face de o dată; quel quare s'a înteiles cu mâșele a cătat să fii altul, şi quel quare vădu iară quă se îmmulțescu Hebrei în etate de bivbaţi n'a putut fi regele de ieri nici d'alaliă ieri, — Executia pruncilor cu aruncarea în xîu a cătat dară veni mai târdiu. « Servitudi- nea populatiilor, dice D. Cahen, nu se pote man- tine de quât prin crime constiluite în systemă le- gale. » — Queea que pînă ieri cră un păcat, astădi devine o lege. Nimeni nu pote querre mila cu forța qutci 8 un păcat,o nelegiuire. Astămilăân- să să ia în multe împregiurări cu forţa. Vegi milele Panteleimonului ; vedi milele que părinții nostri delteră călugărilor dela Sântul munte şi de airea; astădi se pretind a deveni lege. Assemenea clac'a, que îu o charitate crestină, deveni o datorie im- pusă, o lege ; crim'a păcătul se legitimă, 

CAPU II. 

4 Vers. « Eră Gre-quine din semenția lui Levi que luasse pe una din filiele ]ui Levi şi o avea (de femee). » — Originalul hellenicu dice numai xai tayev atriv (şi 0 aveă sau 0 possedeă). Cum se numiă aquest ore-quine se vede în cap. V], verş, 20. Bărbatul eră Ambram şi femeea locha- bed veră sa sau filia fratelui tatăiui seu. 
2 Vers. « .... "Ibâvnec... Eoxânacev... « Vedând quă eră frumos, îl ascunseră... » Alte versiuni reducu aquest participiu-cu verbul lui la mamă, şi Je punu în singular, dicu adică îl ascuuse. Septa- ginta vă să întellegă quă toți ai casei avură cură de a] ascunde iar nu numai mam'a. Traducţia vechiă română se exprimă vagu şi nedeterminat “după modul d'a arată şi singularul şi plurarul prin au, dicând: "1 cu ascuns, 
3 Vess, « .... Un sicriu micu de papură şi îl unse bine (sau peste tot) cu asfaltopissă. » — Vor. bele sicriu micu de papura în textul hellenicu se arată cu o singună vorbi 0ifrv que după alte 

  

  

    

ediţii se scrie 0fâx” thiba sau theba vorbă hebraică que în adevte însemneadă panerellu de papură. — Vorb'a asfaltopissă în traducția vechiă română se arată prin « smâlă cleidsă » după traducţiile hebraică se arată. prin : « argil şi smolă » după altele prin: bilumine şi smălă. — Vorba xarexptoe 
que însemneadă unse bine sau peste tot sau multu, mulţi o traducu că şi vechii traducători români numai prin unse simplu. 

5 Vers. «..., VEdând (pharana) sicriul în pa-- lude... » în textu que se exprimă prin lăcica vedend în teminm că cum ammu dicce vedândă, nu & nevoie d'a se adăogi Pharaona sau principesa, Noi adăogirăm în parenthese spre a arătă persân'a sau sujetul quare văi şi trimisse. Ammu dis iară phara6nă şi nu principesă, în farorea culorii locali; 
ar” fi fost un anachronismu de ne-amimnu fi expri- mat prin termini de mediul evu, Principe sau ar. chont în antichitate nu însemnă, filiu de suveran 
sau un titlu feodal, ci capul unui popol sau al unei multitudini sau al unei semenții ; ast fel sunt astă- 
di în Asia ciorbagii, şi beii, cum şi pe la noi 'pirea- labii şi vătaşii de Tigani. Principe, Archont în origine însemnedă capu, căpetenie, mai mare sau başu. Starosţii de corporatii sunt assemenea prin- 
cipi sau bași în 10tă Asia, Terzi-pasha, iorgangi- 
basha, vă să dică principele sau mai marele eroito- rilor, plăpămarilor, ete, - 

6 Vers. « .... Compătimi filia lui Pharaon,,, p — Joseph Flaviu dice quă aqueastă pharadnă se numiă Termuthis. Philon adaoge quă filia lui Pharaon fiind măritată şi neavând copii, doriă să aibă unul şi mai vîrtos un băiat; ădoptă dară pe aquest copillu. Mulţi dintre quei que se dicu phi- losophi, adaogu quă pharadnă fiind nemăritală şi făcând prin scăpătare un copillu, jucă aqueastă co- mediă ! —Noi dicem ânsă quă cunoscând decretul tatălui seu que proseriă la mârte pruncii Hebreilor, că o mamă adevărată n'a» fi făcut de quât ă expun- ne la morte pe filiulseu propriu, quând mai la valle dice : « Din copii Hebreilor este aquesta. » A riscă 9.mamă întru a dicce aqueasta şi a expunne co- pillul seu que nu cugetă d'a'| ommori, este în con.. ia naturei, şi prin urmare o absurditate a aquel- lor numiţi philosophi. — Historia nu este invenţia, ci narraţia evenimentelor ; şi quinevă nu pâte în adevăr narră de quât queea que a vedut sau au- dit, și queea que pâte află din documente dela seriitori contimporani sau din monumente de tâtă speția, din quare apoi pote iragge consequinţe după 
logic'a evenimentelor, locurilor, timpilor şi legilor naturei, Pe que document se pot basă quei que dicu qaă Moysă a fost filiu din flori al unei Pha- raone ? Pe quare scriitor contimporan ? A inventă iară un romanu, se quere şi mai mult logică şi adevăruri naturali; şi quare mamă este aqueea que toind a'si conservă îiliul, *] ar expunne sin- gură la morte puiindu'l în categoria pruncilor proscrişi? Merită numele de philosophiă o asse- menea judicală sau ralionnare? Acolo ânsă din disgraţiă unde un nume se aude mult, acolo nu & fapta. Acolo unde audi mai des vorb'a adevăr aco- lo & minciunea, unde se aude dorința de înțellep- ciune sau de sciin(ă, philosophia, acolo & mai multă dorință de systeme adică de neadevăruri, — pen- iru qud adevărul unul este și nu pote fi în di- verse moduri sau systeme; —' acolo unde se de- clamă patriotismul sau naționalitatea, acolo să 

n'astepți nici un bine pentru naţid ; acolo unde tot de santitate se vorbesce, acolo să te astepți la 
speculația cu quelle sânte. Adevărul între altele 
este forte sigur de sine si fârte modest, qua să nu 

e
e
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dicem superb de a'ţi assurdi urechile ; ellu îşi tace 
numele ; alţii îl recunoscu. _ _ 

10 Vers, « Crescând copillul îl addusse la filia 
lui Pharapa, şi deveni ei că filiu. » [adoptă adi- 
că că filiu, cum dicem, de sufflet. Prin urmare 
cătd a fi educat la curte că filiul unei filie de 
rege, şi fiind quă instructia şi totă sapiența eră un 
privelegiu:a] sacerdoţilor, din aquestia fură profeso- 
rii şi instructorii junelui Hebreu. Moyst fu dară 
iniţiat în t6te mysterele Sciinţei de attunei, şi în'al.- 
legoriile religidse. Cosmogonia Egyptenilor atiri- 
buită lui Hermes se resimte mult în capitolele Crea- 
iei legiuitorului hebreu ; legile, datinele ceremo- 
niile egyptene se resimt assemenea în legile şi ce- 
remoniile mosaice. Vommu ave occasia de aqui 
înainte în multe rânduri d'a facee o comparatii 
între unele şi altele. Aqui vommu recită un frag- 
ment după Pimander al cosmogoniei lui Hermes 
Trismegistul sau Thoth. 

« Aveam subt ochii mei pin mare spectacol! 
Totul deveni de o dată: lumină aşă de dulce aşă 
de suavă în quât mă impleă de deliciuri. (Aquea- 
stă lumină eră Pimuri, Spiritul universal que 
voiă a se manifestă prin creatid.) Pucin şi în dată 
se respândi o umbră dâsă, negurâsă, şi aqueastă 
umbră deveni o natură umidă, mişeată printi'un 
neexprimabil uet. Aburi şi iar aburi fără mâsură, 
fârd margini se respândiă din preună cu uetul 
aquest'a, şi din aquest uet se audi o voce que eu 
cugetaiu quă este vocea liminei Piromi (1). — Din 
aqueastă voce a luminii eşi Verbul creat. — Si 
Verbul se purta peste aquea natură umidă, o în- 

„ căldiă spre a o fecundă; aşă din rerunchii aquel- 
lei grămmade nemărginite şi apâse pe quare Ver- 
bu! (Cneph) o transformă înt”'o spheră nemărgi- 
nită că un ou (2) universal que Verbul îl ţinea în 
gură sa (în cuvântul seu) în dată începu a se re- 
versă un focu subţire, şi a se sui în quelle mai 
'nalte regiuni :alle cerului. — Un aer uşor, sup- 
us la sufflarea spiritului se întrepusse în aquel- 
aşi timpu în regiunea întermediară între focu şi 

"apă. — Ansă pământul şi ap'a eră aşă de ameste- 
cate în quât faca uscatului nu se arătă nici într'o 
parte. — Attunci Verbul spiritual que se pusă 
assupra lor despărți o dată dintre uscat şi dintre 
apă.— Deul Minte (quare este Spiritul Piromi) din 
preună cu Verbul seu (quare este Fta) produsse pe 
quel al alt Mens sau Minte (quare este Phre)al 
treilea Demiurg (creator). Aquest din urmă Deu- 
focu, agqueastă divinitate-spirit cred apoi şâpte 
rectori que încing în cercurile lor lumea simțibile 
a quăruia disposiţiă este queea que se dice Destin 
(sau Natură). — Deul demiurg şi Verbul proce- 
dură apoi la Creatid. — Din elemente sau.puteri 
inferidre fură create animalele que n'au rațiă : 
Aerul produsse passerele, şi ap'a pescii ; pămân- 
tul produsse animalele que aveă în întrul seu: 
patru-pedele, reptilele, ferele şi vitele domestice. 
— Deul Tată cre apoi pe Omu după a sa asse- 
mâ&nare. » i i 

In aquest tabel vede quineva Eloimii lui Moysă,. 
rincipule Trinității lui şi alle Creației. Moysă nu 
ici de quât a le desvoltă şi a le narră subt o for- 

(4) Piromi însennâdă spiritul universul suffe- 
iul lumii. Queea que înţellegem noi cu spiritul 
sânt aqueea în limba egyptena se traducce cu Pi- 
romi. Aqui este numai 0 traduciiă de vorbe ca 
duh, spirit Esprit pneuma etc, == Aşi este şi 
Cneph, vorbul que se naste dela Santul Spirii. 

(2) Qu ce vorba sau cxpresid primiliv, philoso- 
phică şi poetică que tinea locul în locu de sphera. 

  

  

mă mai simplă şi curăţitii de formele cosmogonice 
alle idolatriei. Să yenim la numele legiuitorului 
Hebreilor, 

« Supranumi numele lui, Moysă, qusei din apă 
"1 am luat. » —YVorb'a sau numele uquesta după 
nici o orthographiă nu ne pote dă aqucastă de- 
finiţiă din apa luat sau mântuit, de quât numai 
după aqueea stabilită de quei Septe deci, scriindu'l 
în hellenica Movoăs; numai după atueastă ortho- 
graphiă vorb'a egypteană sau coptă nou sau 2nvoe 
representată prin littere grece po său po însem- 
nând apa și yses sau venc mântuit, Mweunic face 
a însemnă din apa mântuit, Via alţii ăl traggo 
din rădăcin'a mo de unde molle mutat în multe 
limba moderne, În herbraesce Moshe, nu se pote 
derivă, de quât cu mari greuţăți şi violări grammae 
ticali, din rădăcini que nu se concordă cu explica- 
ţia textului ; caus'a este quă pharadn'a fiind egyp-- 
tenă, dette numele copiliului după limb'a ei şi 
âqueast'a sciindu-o quei Septe-deci, luară ă minte 
ă fixă în limb'a hellenică o orthographiă adaptată, 
pe limba pământeană coptă, — Sunt unii că 
Aben-era que pretind quă vorb'a sau numele 
Moyst este un'a cu Ments, Noi nu putem adoptă 
părerea aqueasia, qudci nu € conformă cu expli= 
cația textului mântuit din apa. Fiind însă qui 
veni occasia d'a vorbi de Menes, se scie quă aquo-+ 
sta trece de un rege şi legiuitor al Egyptului. Que 
însemneadă ânsă Menes? Litteram în multe limbe 
fu symbolul lui me, mine, moi, vă sau ptva în mai 
multe limbe adică symbolul Omului : M, însem- 
n6gă Omu. Litiera n sau v sau y fu sybolul geniu- 
lui, minţii de unde : nosco, cunoscu, Yiivboati, voie, 
geniu ete. Prin urmare NM fa symbolul în mai 
multe limbe de Geniu-Om sau de Omu cu geniu, 
de omu întelieptu. Vocalile se punea după clime 
şi idiome. De vommu punne la NM vocalile a u 
şi vommu ciți vorb'a că în antichitate dela drep- 
a spre stânga, ese vorba sau numele Manu le- 
giuitorul Indiilor. şi Man legiuitorul sau deul 
antincu al Germanilor ; de vommu cili dela 
Stâng'a spre drepta, ese numele Numă legiui- 
torul Romanilor. Iar daqua după alte idiome 
vommu întrepuune vocalile e, e, ese numele 
Menes, legiuitorul Egyptenilor ; de vommu facce 
pe e după limba hellenică n, şii vommu dă fina- 
ul oc, ese numele Mâvos, legiuitorul din Creta, Din 
M-n ese assenea Mens, Minte, cum şi numele 
MiNerva adică dea sau suverana symbolului Ma. 
Aquest symbol dară fu spre a arătă sau de- 
semnă pe toţi bărbaţii întellepți şi mai vîrtos pe 
dătătorii de legi. Vorb'a Moyse, logicamente este 
un Ma; grammaticalniente âns& după etymo- 
logiă ne facce a ne depărtă de explicaţia tex- 
tului. Tot que putem dicce este qu5 Moyse adică 
quel mântuit din apă, deveni apoi în bărbătia sa, 
un legiuitor adică un Mn, que se pâte citi şi Mani, 
şi Man, şi Menes, şi Menos, şi Numa, şi cum vă 
mai voi quinevă. Si după aqueastă deducţis, nu 
numai lui Moyse se potu dă aqueste atlribute sau 
embleme, ci şi lui Lycurg, şi lui Solon, şi lui Ma- 
homet, şi la toţi legiuitorii; a dicce ânsă qud Moysă 
este una eu Menes este o neconsequiiință nu nu- 
mai histotică, ci şi ânsusi grammaticale quc nu o 
potu committe nici copii de primele clasi de înce- 
pători, 

__44 Vers, « Se întâmpl6 în aquelie dille mutte,.» 
Hebraismu spre a arătă; după un timpu îndelun- 
gat şi nedeterminat, 
„12 Vers, « .,. Cum ai uceis pe Egyptennul 
îeris.. » = Alle versiuni, între quari şi ediţia ro- 
mână dela Petreburg nu coprind vorba ieri, Repe
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taginta ânsă în quelle mai conseiințiose ediţii că quelle din Mosca, şi Athene coprindu vorba "x6ie, 18 Vers. « Se înturnară elle la țatăl lor Io- thor... » Multe versiuni, între quari şi tradueţia vechiă română, după que pe preotul din Madiam, tatăl aquestor şepte fete îl numescu nai sus Iothor lithro, şi Iethro, aqui îl numescu Raguel sau Reuel. Ediţia quellor septe deci după Sixtu Quint, după quare s'au luat vechii tradicători rumâni face assemenea. Nu nai ediţiile que purced d'a dreptul dela Biserica Resăritului Sunt consequinti și-socrul lui Moysă îl arată aqui cu numele de lothor. Este ânsă de însemnat quă în alte locuri numele socrului lui Moyst se arată de Hobab, cum spre exemplul Cartea Numerilor cap. X, Vers. 29. « Si disse Moysă către Hobab madianitul, socrul lui Moysă şi filiul lui Raguel. » 
Cum şi în Cartea Judilor cap. IV, vers. 44, a... Dela filii lui Iobab, socrul lui Moysă. » Din aquestea dar se închiee quă socrul lui Moysă se numiă pe numele seu propriu Hobab sau Iobab, şi quă tatăl aguestuia numindu-se Raguel, puriă adesea şi numele tatălui seu după cum € datin'a la în multe locuri din toți timpii. lothor ânsă pentru que se numi? Unii dicu quă Jothor nu e nume pro- priu ci de professiă de demni tale, însemnând amicu al lui Dumnedeu că Philotheu, şi quă aquesta îi eră că titlu de preot sau ministru al lui Dumnedeu.— Sunt nisce Stravaganți que nu sciu alt fel aşi da cuvânt despre aqueste trei nume, de quât, fară a se întemeiă pe nici 0 notiune historică, spun dela sinele quă Moyst a avut trei socri. 

19 Vers. « ... Un omu Egyptean... » De îl de- semnă fetele cu aquest qualificativ, se vede quă şi costumul şi phisionomia și linguagiul lui Moyst eră de lgyptean. Nu e dar mirare qua legile şi datinele eg&yptene să influe mult în legile lui Moysă, 21 Vers. «... quare detie pe Sephora filia sa de femee lui Moysă. » — Numele Sephora sau Tsi- pora este nume hebraicu que însemneadă passere că Păuna, Petaliă, ete. Preotul din Madiam cu fe- tele lui dară eră hebreu sau vorbiă un dialectu d'al limbei hebree, Moysă este desemnat de Egyptean după linguagiul lui. — Este de mulţi întrebare Iothor că preotu după quare religiă sau cult eră preotu? Dagua dar eră Hehreu, sau din Chananeeni că regele Ahimelech şi alţii, nu 8 îndoială quă eră preot după ritul abramian sau după ordinul lui Melchisedech. . - 
CAPU III. 

1 Ves. In versetul aquesta iâte versiunile se învoiescu ă desemnă pe socrul lui Moysă cu nu- mele de Iothor, — « Si veni pe muntele lui Dum- nedeu, Choreb.»—De se numesce mnuntele lui Dum- nedeu este sau prin anticipatiă sau pentru însem- nătatea mărimii or înălțimii lui. Ammu arătat quă de multe ori în hebraica ori que lucru emi- nent se dice al lui Dumnedeu, câ la noi: Omul lui Dumnedeu, omul Dracului, risul Dracului, ect. 
3 Vers. Disse dar Moysă: « Appropiindu-m& voiu ved6 aqueastă mare vedere; que pâte fi quă nu se consumă rugul? » — De aqui în ainte se începe o eră nucă. Pină aqui în timpii fabuloşi, 'divini sau heroici, Dumnedeu eră recunoscut în Puteri, în Elemente, în tot que eră tare şi terribil. Eloim, Puterile, și ânsuşi quând de bărbaţi alleşi eră chiemat sau invocat, prin numele Jehovah se arătă Omenilor mai mult materialemente că la Abraham în trei bărbaţi que se puteă altinge pi- păi, şi cu quari se puteă conversă facă în facă, In iheocratia antică que începusse ă se exprimă prin 

  

  

symboluri şi embleme, la unji figurele eră mai monstrudse şi la altii devenisseră mai umane, Idolatria fu 6re-cum un progres, în comparaliă cu theocratia antică. Adică Theocraţia. privilegiati- lor deveni mai ântâiu o idolatria theoceatică că în Egypiu, o idolatriă pură că în Grecia, Roma şi aivea ; dela Moysă, cum se vede are să deviă o theoeraţiă democratică , egalitară, purificată de ori-que symbol, de ori-que imagine. 
Moysă, că Hebreu eu tradiţiile părinţilor sei, că unul que avă midlâcele d'a 'se instrui în Egypiu şi d'a intră în tâte mysterele Sciintei, că filiu din- tr'o stirpe împilată, că filiu al Durerii şi pradă a ersecutiei âncă dela nascerea, şi prin urmare că omul Sciinţei, al Păirii şi al Experiinţei, dotat de un geniu mare şi d'o imaginatiă fecundă, cum şi de o energie şi stăruire din quelle mai nefatiga- bili, aflânduse acum în exil în midlocul desertului forte propiţiu la meditații, quând începă a medită şi a se întrebă : que este Dumnedeu? şi cum Smeni terminară ă cadă în idolatriă, luând emble- mele sau imaginile dreptu însuși Dumnedei? Aţ- tunci în ideile salle şi alle seculului seu de pan- theismu, a cătat a'şi dice : Dumnedeu & pretu- tindeni, Dumnedeu & în t6te, iar nu quă tâte sunţ Dumnedei sau Dumnedeu. Aqueast'a au fost dis'o şi alții înaintea lui, şi representâna Divinitatea prin lumină, ori-que corpu luminător al cerului eră imaginea lui Dumnedeu, localisată mai vîrtos în sâre. Splendârea ânsă a astrelor şi multitudi- nea lor, şi mai vîrtos a Srelui făei pe 6meni a uită originalul pe lângă imagine, şi a îmmulți originalul în atâtea personage quâte şi astrele, adică a cade tot de o dată şi în idolatriă şi în po- Iythcii. Lumina nu &o emblemă sau imagine dis- gratiată a Divinitaţii; ânsă tot este materiale, quăei lumineagă ochii, arde şi consumă ; este âns& o altă lumină cu totul spirituale que lumineagă mintea, que în locu dea arde și Va consumă, din conira, vivifică şi fecundă în nemărginit. In agueste meditații dară îşi disse : Dumnedeu fiind în tâte. există dela quelle mai splendide şi mai desmăsu- rate corpuri ceresci pînă în. inseclul şi planta quea mai umile; prin ellu tâte viadă, se mişcă, fe- cundă. Qvând se convinse quă şi Furnica şi Rugul şi Ensuşi quel mai umil fir de &rbă prin Dumne- deu se COncepu, crescu şi verțuescu după natur'a sau legile lor, attunci nimicu mai natural de quâi quă pe ori-que ar” fi pus ochii, ar” fi vedut eşind 0 lumină un adevăr quare “iar fi dis « şi aqui sunt, şi aqui me manifestu. » La rugu se uild Moysă, şi din rugu fârte firesce resări pentru mintea lui în meditatii o lumină que nu ardeă, nu consumă, ci vivifică rugul, şi lumină că nici 6 dată nu că s6- rele corpul meditatorului, ci mintea a uestuia, Quând dară Rugul şi Furnic'a ajungu a deveni si elle imaginea lui Dumnegeu, nici O dată nu mai 

ellu, şi omnipresent, quel que pretutindeni este şi tote le împlinesce ;.Eccă Dumnedeul pe quare re- cunoscendu'l 6menii nu mai pot căde în idolatriă, 
luă Drept Dumnedeu. Nimicu nu 8 mai adevărat că aqueasta : quă adică lumin'a nemateriale que lumină ast fel mintea lui Moysă, în adevăr fu o o lumină divină que avei de aqui înainte a fi fă- clia minţii unei lumi nuoe, 
Aqueastă idee sau doctrină, Moysă o punne forte natural în Exodu, iar după systema sa, în Capito- lul II, vers. 3. Exodu iară, va să dică Egşire, și 
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fiind qud în Bibliă tot individul, tâtă fapt'a mate- 
riale representă cum ammu dis şi o idee intellec- 
tuale şi morale, cartea Esirii nu coprinde, cum 
ammu mai dis, numai eşirea materiulmente a po- 

„polui hebreu din Egyptu sau din servitudine, ci şi 
eşirea intellectuale dintr'o lume vechiă întralta 
nucă, eşirea din idolatria theocratică, în theo- 
crația democratică, eşirea din materialismul quel 
mai grosiar şi despoticu întrun spiritualismu nu 
luptător materialismului ci Dine-voitor Materiei. 
De aqui în ainte în aqueastă Eşire sau lume nucă, 
Dumnedeul lui Moyst sau al Omului are să fiă mai 
adesea representat prin Lumina Mintii. Que în 
versetul al doilea este numită Angelul sau trimisul 
lui Duranedeu. 

4 Vers. « Cum vădă Domnul quă se appropiă să 
vâdă, îl chiemo pe dânsul Domnul din midlocul 
rugului, dicând : Moysă, Moys8!... » — Mai sus în 
versetul 2 se vorbi de un angel, şi aqui & vorb'a 
de însuşi Dumnedeu. Pâte- se un scriitor, ori-quât 
de ordinar, a uită atât de răpede queea que disse 
cu quâte-va linii mai sus? Aqui 8 o systemă sau 
0 doctrină în adins. Adesea în Moysă se vede 
aqueastă schimbare, dicând tot aquelleiasi per- 
sne şi angel şi Domnul. In împregiurarea aquea- 
st'a voiesce mai cu din adinsul să arate qug aquest 
angel al lui Dumnedeu que se dice Mintea Omu- 
lui, sau lumin'a Minţii que vorbesce în întru Omu- 
lui este ensuşi Dumnedeu que se manifestă în noi. 
— Să vedem cum vorbesce aqueastă Minte aque- 
stu Dumnedeu în assemenea, împregiurări Omu- 
lui quând are să trecă un popol dintr'o lume ve- 
chiă în alta nucă. 

5 Vers « lac (Domnul) în disse : Nu te appropiă 
aqui ; deslegă călțămintele dela picidrele alle, 
„qudci locul în quare stai pe dânsul piimânt sânt 
este. » . 

Quine eră Moysă que se appropiă de aquea Lu- 
mină? Fliu de Hebreu în servitudinea lui Pha- 
raon, un filiu de sclavu crescut la curte, deprins 
în tâte cu lumea quea vechiă, cu mărimea şi vani- 
tățile ei. Corruptia, violența curtii se vede în uc- 
ciderea Egypteanului; — puii de sclavi, mai ades- 
sea prin assassinate, prin uccideri credu quă vor 
ajunge la libertate. Ansă în fundul exilului și 
al desertului, în etatea queea mai matură a ini- 
țiatului o dată în mysterele Sciintei, peru errorile 
junelui sclavu, que a fost îndosat livrea lui Pha- 
raon. Lumina-Minte, Dumnedeu însuşi îi dice: 
a Qua să te appropii de locul aquesta de lumin'a 
que îţi arată pe Dumnedeu în rugu că şi în s6re, 
cală mai ântâiu a te desbrăcă şi desbără de Omul 
vechiu, de Omul trecutului, a te desculţă şi de En- 
suşi călțămințele fostului omu de curte; gusci şi 
pulberea que se ia pe piciore dela pragurile pala- 
elor, şi pulberea âusuşi spurcă şi profană locurile 
“quelle cu adevărat sânte. Qui să poţi fi luminat 
şi condus de agqueastă lumină, qua să poți purcede 
dela densa că dela un principu, cată a te desfacce 
cu totul de alle trecutului, » Eccă cum vorbesce 
Dumnedeu în Omu, Dumnegdeul quel nuou que 
se arată în midlocul şi în pregiurul Rugului. Si 
tot assemenea a vorbit şi vă vorhi în tot d'auna 
tutulor quelilor que s'au determinat a, facce o re- 
formă radicale, Pentru que ânsă la aquestă lepă- 
dare de trecut, nu se exprimă Moysă sau Mintea 
lui sau ânsuşi Dumnedeu cum ne exprimăm noi 
în explicaţiile que facem? pentru que adică nu 
dice, desbracă-te de vestmintele talle, despdiă-te 
de Omul trecut, ci deslegă căltămintele dela pi- 
cidrele talle ? Deslegarea călțămintelor eră nu nu- 
mai o arătare de a lepădă que eră pe sine, ci şi o   

demonstratiă de respectul quel mai profund. Aqui 
se ia partea înveslmântării quea mai propriă qua 
să arate, şi lepădarea de trecut şi respectul câtre 
locul quel sânt, către locul de unde începe o eră 
nucă. Fară aquest respect, fară aquest devota- 
ment nu putem intră în callea que duce dela ser- 
vitudine la libertate. S'au vedut adesea pe barica- 
dele Parisului 6meni în bluse bătânduse că nisce 
lei ; şi după triumph, luând locul quellui mai din 
urmă diregător, cura quea dânttiu le-a fost de 
a'şi facce un vestiment de cameră (robe de cham- 
bre) înflorat şi îmmolat, un jețu, şi de a face pe 
quei que veniă ă le vorbi să astepte în anteca- 
meră. — Nu puiule de sclav, şi pînă la încălţă- 
minte cată să lepedi, daqua voiesci ă ajunge la vera 
Libertate ; cu respect şi cun credință să le appro- 
pii de lumea quea nucă. Lasăţi călțămintele în 
apoi quând vrei să te appropii de sanctuariul 
Libertăţii, . 

6, 7, 8, 9, 10 Vers. — Moysă, vede o flacară que 
lumineadă şi vivifică, iar nu arde şi consummă. 
Aquel adevăr que ese din radăcin'a rugului pînă 
la extremitatea - quellor mai mici rămurelle din 
prima lui germinare pînd la stingerea lui că 
plantă, aquei angel que îi dice : Aqui 8 Dumne- 
deu, destă-te de omul trecut şi appropiă-te cu res- 
pect, aquel angel-Mens sau Minte din versetul 2, 
una cu nsuşi Dumnedeu în versetele 4şi 5, aquel- 
la dai îi vorbesce quâte se coprind în versetele 6 
pînă la 41. Nimicu mai natural mai veru şi tot 
de o dată şi poeticu. Moys& cunosceă nu numai 
situaţia fraţilor sei în Egyptu, ci şi părţile vulne- 
rabili alle systemei guvernului pharaonicu. — 
Un guvernu despoticu nu se pote ţinne fară su- 
perstițiă şi idolatriă de un fel sau de altul; apoi, 
ânsuşi aqueastă superstitiă que la început s6- 
mănă al ajută şi a'l sustine, aqueast'a ânsuşi pînă 
în fine devine caus'a căderii lui. — Lui Moysă nuw'i 
mai lipsiă spre a pute liberă pe fraţii sei de quât 
o decisiă nestramutată pînă în ultim'a oră. Agquea- 
sta nu se pote quere dela omul de curte. dela 
quel învățat în desfălări şi în tote bunurile vie- 
tei opulente. Daqua popolul hebreu în genere 
sclavu și împilat, și tot ţinne de quelle irecute, şi 
singur & conservator qua să nu şi conserve de quăt 
şi servitudinea şi bătăile, cum să nu fiă conservator 
quel crescut în plăceri şi în avutii la curte, şi pus de 
a se bacură de tote bunurile privelegiaţilor ? Aquea, 
decisiă nu putea veni lui Moysă de quât după nisce 
lungi încercări, şi pote si dintro disperaţiă de a 
mai reveni la starea din ainte. Joseph Flaviu narră 

” in Judaicele salle quă Ethiopienii bătusseră oşti- 
rile cgyptene şi ameninţă cetatea Memphis. At- 
tunci în spaim'a generale, Thermutis filia lui Pha- 
raon şi mam'a adoptivă a lui Moys& propune pe 
aquesta la tatăl seu spre a'i dă command'a arma- 
tei. Moysă învinse pe inemici, îi allungă pînă în 
capitalea lor și închieid un tiactat umilitor pentru 
aquestia şi fârte folositor Egyptenilor. Ansă în 
locu de recunoscință din partea pharaonistilor, 
Moysă nu attrasse assupră 'şi de quât invidia cur- 
tesanilor şi a preoților, şi de aqui urra generale 
prin calomnia unora şi altora. 

O assemenea, încercare este un'a de aquellea 
ue în viața Omului face o prefacere totale. — 
mul adessea prin tentaţii mari se curăţesce, — 

De aqui înainte, forte firesce, durere mai mare 
pentru fraţii sei, şi urră assupra impilătorilor, 
pînă la resbunare: ochiu pentru ochiu... 

Fostul general triumfător, diseraţiat dela curte 
din caus'a împilătorilor privelegiaţi nu puteă de 
quât la ori que act de împilare şi de nedreptate ă
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se apptinde de miînie pînă întru a'şi perde şi simţi: 
rile; Dă şi ucide pe armeşelul, pe exactorul que 
bătea şi înjură pe Hebreul împilat sub greutatea 
travalliului, forțându'l ă lucră şi mai mult. 

Aqueastă ientaţio [u şi mai mare spre a'şi diece : 
eu nu mai pot facee causă commună cu quei între 

- quari m'am crescut, 
Ochii lui nu mai fură de aqui înainte de quâl 

spre connaţionalii sei; ânsă quare nu pută fi des- 
illusionarea și decepţia lui quând adoa qi, un He- 
breu ânsuşi îi disse : que! vrei să me uccidi şi pe 
mine că pe Egypteanal de ieri? 

Aqueasta fu quea din urmă teniaţid que îl nevoi 
pentru tot d'auna ă abandonă curtea unde nu mai 
putcă trăi, qudci de acolo îl căută să '] ommore. 

Eccă cum vin decisiile quelle mari la 6meni: 
piin mari şi forte mari tentaţii şi deceptii. 

Aqueastă decisiă ânst pînă aqui nu fu de quât 
spre a abandonă traiul de curte, şi a fugi spre a'şi 
scăpă viaţa, . . 

In etate de patru deci de aniii de attunei que 
orrespund cu etatea nâstră de 25 anni astădi, ju- 
nele Hebreu, putem diece, ieci în părţile de re- 
sărit a Mării Roşii, în ţerra Madiam apprâpe de 
muntele Sină, Aqui în pace, de parte de lumea 
corruptă, în midlocului deseriului preâmblându'şi 
sciințele salle din copillăvie, și meditaţiile salle de 
o etate matoră, — quăci sădă în Madiam alți patru 
deci de anni — Moysă pe lângă cunoseinț'a, geo- 
graphică a situației quellor din pregiurul Mării 

oşii şi a desertului munţilor Choreb şi Sină, se 
împleă. de un enthusiasmu şi de quea mai după 
urmă decisiă spre a încercă de a mântui pe feaţii 
sei şi d'a crea dintr'enşi un popol nuou. Singură- 
tatea şi observaţia necontenită a naturei au cătat 
a 'lpunne adesea în extasi, que tăcură dinte'Ensul 
un sapient, un poetu instruit, adică un creator; ima- 
ginația lui în midtocul desertului deveni fecundă 
şi creatore. Moysă dară se cuvine ă fi considerat că 
omu instruit și dotat cu tâte sciinţele şi cunosein- 
tele secului seu ; că persecutat şi decis cu ori que 
midlocu spre a liberă, popului seu, că locuitor în 
solitudinea desertului atâţia anni quăţi locuisse şi 
în Egypt, că cunoscătăr de superstiţia Egyptenilor 
şi ânsuşi a Hebreilor, deprinşi întru a personifică 
oti-que idee ori-que adevăr, şi apoi că un geniu 
dotat de quea mai viă imaginaţiă poetică în midlo- 
cul desertului ; eccă caus'a pentru quare ellu cată să 
dea o figură fiă-quăruia din adevărurile salle, şi 
fiind qud figurele idolatrice nu se cuveniă nici 
doctrinelor salte quellor nuoe, nici tradițillor He- 
breilor către quari avea a se adressă, personifiea- 
ţiile lui n'au figure, Dumnedeul lui n'are nici o for- 
mă determinată, pentru qud fiind în tot şi în tote, 
se pote imagină în tâte formele dela s6re pînă la 
queea după urmă stella, dela Onu pin la 
quel după urmă insect, delu cedrii Libanului 
pină la Rugu şi pînă Ia ultimul flr de crbă, 
Duninedeul lui se manifestă în tâte, însă prin 
mintea omului que scie a sefolosi din lumia'a şi 
adevărul que ese din midlocul rugului; Aquea lu- 
Tiină que nu 8 de quât mintea Omului, şi quare 
uând € angelul lui Dumnegeu quând Dumnedeu 

însuşi, 6ecă cum o exprimă mult mai târdiu Ma- 
homet după tradiţiile locuitorilor agquellor locuri. 

« Audit'ai tu historia lui Moyst? — Ellu își dis- 
se vădând rugul : Eccă focul ivin; d'aşu pute me 
împărtăşi cu o scintillă que singură miar" însuf- 
îleţi şi m'ar' conduce! » 

Aguca schintiallă este mintea Omului que îl con- 
duce în 10tă tiăța; ânst nu mintcă faconati prin 
stole după dotiriiic uriane şi diverse, nu nintea 

  

  

faconată în midlocul familliilor unei societăţi de- 
cădute sau pervertite, ahătute din legile naturei, 
ci mintea que o are Omul d'a dreptul dela Dumne.. 
deu din nascere, conservată intactă şi nefaconată, 
curaţită in fine în midiocul unei isolări labori6se, 
la întâmplare de a fi fust faeonată alt fel; aquea 
minte, angelul lui Dumnedeu şi Dumnegeu ânsuşi 
€ccă cum vorbesce lui Moysă : . j 

« 6. Eu sunt Domnul Dumnedeul lui Abrahâm, 
Dumnegeul lui Isaac, şi Dumnedeul lui lacob. » 
(Dumnedeul adică que condusse pe începătorii 
unui popol que area deveni un popol Model) (4), 

«7. Vedend, veduiu amavurile popolului meu 
în Egyptu, şi andiia strigarea lor despre quei que 
îi împilă în servitudinea travalliului; qudei cu- 
noscuiu durerea, lor, _ 
_« 8. Si deseinduiu spre ai liberă din mâinile 
Egyptenilor şi a'i ducce afară din pământul aquel- 
la, în pământ Dun şi mult, în pământ din quare 
decurge lapte şi miere... Ă . 

« 9. Si acum ccă strigarea filiilor lui Israel vine 
călre mine, şi eu veduiu împilarea cu quare Egyp- 
tenii amărescu pe dânşii, Ă _ 

« 10. Vind dar acum, te voiu îrimilte câtre Pha- 
raon regele Iigyptului şi vei relragge popolul meu, 
pe filii iui Israel din Egyptu.» _ 

A'şi închipui quine-vă quă Moysă cu ideile salle, 
cu sciințele salle şi după doctrinele salle que se 
depărtă cu totul de doctrinele materiaiismuiui ido- 
latrilor, quă ar” fi putut cădeă în contradicţia ab- 
surdă de a dă lui Dumnedeu voce materiale, a 
vorli că menii prin sunetul vocii que cade în sim- 
țiri, este că şi quând "] ar degradă din demnitatea 
sa de legiuitor rațional şi profund, şi de un încăr- 
cat cu o missiune cu adevărat divină, Moysă se 
exprimă că poet către 6meni que nu pot întellege alt 
fel ideile abstracte de quât după que Ii le personifică 
quincvă. Cănversalia que arată Moysă quă avă cu 
Dumnedeu atât aqui quât şi ori unde airea este 
&nsuşi aqueea que singură cu mintea lui îşi dicea în 
tăcere că to omul, nu prin voce umană, ci prin 
voce interidră și cu totul spirituale. Queea que se 
consultă Moysă cu mintea sa în midlocul desertu- 
lui după o viaţă labori6să şi experimentată de 80 
de anni, după o cunoscință exactă şi a popolului 
seu, şi a împilătorilor aquestuia, şi a locurilor pe 
unde avea ă conducce aguel popol; queea que îi 
dice aquea minte în intimitate şi în tăcere în mid- 
locul cugetorilor şi meditaţiilor salle, aqueea este 
angelul lui Dumnegeu, aqueea vocea lui Dumne- 
deu, aqueea Ensuşi Dumnegeu manifestat Omului. 
Astiel se sustine, și Biblia şi Christianismul spre 
a pute fi că adevăruri eterne, alt fel, de vommu 
personifică după litteră adevărurile, cădem într'uii 
materialismu şi devenim ridiculi şi necreduţi eu 
quât vommu voi ă le sustine mai mult, Mosaismiul 
şi Christianismul n'au avut alţi innemici mai peri - 
colosi, de quât pe amicii sei nebuni şi deprinşi în 
vechia idolatriă. Nici o dată că acum într'o epo- 
chă de necredinţă generale, Biblia n'a avut atâta 
nevoie de a fi intel nu după litteră ci după 
spirit, după &nsuşi quecă que a putut crede şi ju- 
dică un bărbat că Moysă que scuturasse de pe sine 

(1) Apoi după expiâssia tradiționale : a în sînusile 
lui Ahrabăm, lui Isaac şi lui Iacob,» însemnând 
universul înttegu, possessia şi moştenirea quellor 
drepți în viitor într'o lume perfectă, Dumnedeui 
lui Abrahani, lui Isdac şi lui ladob însemneadă 
Dumsedeul ititulor Griehiloe nepervostiti que & 
mintea vinăită que vine da dreptul dela Dumne: 
clu -
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tot que eră păgân, idolatru şi superstițios. — Nu 
personificaţi, nu localisaţi pe Dumnedeu, o credin= 
cioșilor, quă attunci nu ve faceţi de quât un Dum» 
nedeu al vostru que nu există şi quare pâte avă 
început şi capăt că idle luerurile materiali, 

8 Vers. « ... In pământ din quare decurge lapte 
şi miere. » Pământul Egyptului, producea în ade- 
văr grâne; ânsă locuri de păsciunea vitelor nu 
putea oferi de quât fârte departe de inundaţiile 
Nulului; Plantatia şi cultuv'a arbirilor află asse- 
menea mari difiicultăţi în locurile aquellea. Lap- 
tele şi mierea nu provin de quât dela vite şi albine, 
quăror unor'a li se cuvine păsciunea 6rbei şi altora 
florile câmpului și alle arburilor. In pământul 
Chanaan eră de tâte ; Hebreii acolo putea cresce şi 
vite, și albine, şi laptele şi mierea putea curge 
din tote părțile. Hebreii că popol păstor, de un as- 
semenea pământ aveă nevoie, un assemenea pă- * 
inânt putea căută şi stărui cu mari nevoi spre a'1 
conquistă. Nimeni nu se strămatiă spre a'şi expune 
viața pentru un pământ que nu surride [a nevoile 
şi la speranțele lui. 

11 Vers. Si disse Most către Dumnedeu : quine 
sunt eu qua să mă ducu la Pharaon regele Egyp- 
tului şi qua să retragu pe filii lui Israel din 
Egypt? » 

Aqui după o decisiă tare, Omul îşi tr&bă puterile 
salle, midlcele salle : quine sunt eu să pot facce 
un'a qua aqueasta? que midlâce am? 

12 Vers. « Disse dar. . » Quine disse? Se tace 
sujetul, şi aqni este mysterul, aqui majestatea, su- 
jetului, aqui sublimitatea stylului. Quine disse? 
Moyst? Mintea lui? Dumnedeu Ensuşi? Si que 
disse? — « Quo voiu fi cu tine, şi aquesta este 
semnul quă eu te tiimitu; » — uiţi şi &nsuşi 
noi după quci S&pte deci pun punctuaţia cum se 
vede în textu : « qud voiu fi cu tine. Si aquesta 
este semnul qud eu te trimitu : (adică) quând vei 
retragge popolul meu din Egyptu, să adorali pe 
Dumnedeu în muntele aquesia. » A arată quă 
semnul sau prob'a stă întru a adoră mai târdiu 
pe munte, sensul. devine obscur şi quam nelogicu; 
a diece ânsă quă semnul sau prob'a quă Dumne- 
deu îl trimitte stă întru : qud Dumnedeu vă fi cu 
dânsul, adică quă mintea santtosă nul vă ahan- 
donă şi quă pînă în fine vă învinge prin 1âte ne- 
voile, sensul devine nu numai înțeles, ci şi fârle 
logicu. Logica primului sens nu vine de quât 
după o cugetare forte îndelungă que nu pâte veni 
fiă quăruia, adică, de vă cugetă qu5 nimeni nu 
adâră errgrea, minciunea şi disfata, nimeni nu ser- 
batoredă memoria, dillelor de disgratid şi de doliu 
general, ci quelle de triumf; quând dar voi veţi 
ajunge pînă întru a adoră sau a ve felicită în 
aquest munte, attunci firesce qu5 veţi fi vingă- 
tori, şi firesce vă fi semnul quă o minte sanătâsă 
a prestat în tote, a commandat şi a addus victoria; 
semnul quă eu mintea supremă te am trimis şi 
am fost cu tine este quă veli triumfă. 

13 Vers. « ... Şi le voiu dicce : Dumnedeul pă- 
vinţitor vostri mă trimisse către voi; iar ei de me 
vor întrebă : quare este numele lui? que să le 
dicu (attunci eu)? » 

Aqucasta este o întrebare que firesce citi a'şi 
facce un bărbat că Moysă que cunosceă pe Hehrei 
în que stare ajunsesseri. ki ujunsesseră că şi Tsi- 
ganii în dillele n6stre que pe unde se stabiliră 
adoptară religia popolului între quare vietuescu. 
Quei din Turcia deveniră Musuimani, quei din 
păntile nâsire orthodoxi, quei din 'Transylvania 
catholici şi Lutherani şi orthodoxi după popolii 
între quari se află, în quât li se şi applică ridi-   

culul quă Biserica lor a fost de caşu. Hehrei; 
înu”'o servitudine de atâtea generaţii, uitasseră 
pe Dumnedeul părinților lor, și adoptasseri quei 
mai mulți credinţele egyptene. In Egyptu oris 
que deu, ori-que dei în creditu îşi avea nu- 
mele seu. Dumnegdeul que Moysb îşi propunea a 
veni să le annunțe erh un nuou Dumnedeu 
pentru dânșii sau pentru quei mai mulţi dintre 
dânşii, daqua se presuppune quă ei îl vor întrebă : 
quare este numele lui? Prin urmare, Moysă se 
întrâbă que nume să dea aquestui nuou Dumne- 
deu, şi face că Pavel sau mai bine Pavel făcă că 
densul quând se dusse spre a annută Athenienilor 
pe Dumnedeul seu : ia unul din templele que vede 
în Athene şi quave eră închinat Quelhui Necunos= 
cut Dumncdeu, si le dice : aquesta este Dumne- 
deul pe quare vă annuţiu. — Quare dar este nu- 
mele Dumnegeului queMoys8 după doctrinele salle 
si după scopurile salle voiă ă spunne popolului 
Hebreu idolatru dejă în quea mai mare parte? 

44 Vers. « Dumnegeu disse către Moysă ; Ru 
sunt ExsuL, şi adaosse : aşă vei diece către fllii 
lui Israel : QuEL Que Este mă trimisse către voi.» 

Aqueastă demnumire sau definitiă nu eră nucă 
pentru Hebrei deprinşi în credinţele egyptene, că 
şi Dumnedeul Necunoscut în midlocul Athenieni- 
lor. Pe templu Isidii dintr'o antichitate fârte în- 
aliă se află inscripția : Eu sunt qucea guc a fost, 
este şi va fi. Din quâte vidusse și audisse Moysă& 
nici un'a nu se conformă cu doctrinele salle şi cu 
aptitudinea popolului hebreu atât din tradiţii quât 
şi dincredinţele lui mai nuoe, că aqueastă inseripțiă 
Ensur, sauQuel que a fosteste siva fi este numelelui 
Dumnedeu adevărat, aquesta este şi Adevărul, quăci 
numai queea, que există este fiinţă în adevăr, quea 
que nu există este Nimicu, minciune.— In hebraica 
Ensul sau 5 "9v se arată prin vorba Enerat ; şi 
aqueastă vorbă arată şi presentele şi fiitorul, adică 
şi âv şi îouevos, şi quel que este şi quel que va fi; 
prin urmare vorb'a hebraică se appropiă şi mai 
mult de inscripția de pe templul Isidii cunoscută 
dejă de Hebrei-—Pe lângă aquestea Egyptenii avea 
un nume al Divinitaţii sacru que nu se pronunță 
de gurele profane, nume quatrilitter tetragammu 
compus din patru littere că EI-Ea, quc coprindea 
Existinţa, întregă în inascule şi în femine în Activ 
şi Passivu, că Amon sau Amen şi Ihton, de unde 
pote şi Ehehid: que scris în littere hebraice mn 
face assemenea un telragammu sau un patrulilter, 
Aquest nume al Diviniţălii se află numai aqui în 
Biblii; gură de omu între Hebrei nu "| pronunță. 
Sepher Hamiv har şi Vater, după citaţia Dlui Cahen, 
dicu qui Ehehic este numele lui Dumnedeu nu- 
mai quând se numesce Ellu ânsuşi. Qunklouss îl 
scrie sau îl face ă se pronunță cu litterele eura- 
pene Ehcic fară a'l traducee, D. Chaen urmeadă 
assemenea, şi adaoge : « nu cutedu a'l scrie aqui 
cu liiterele vulgare, după cum mi s'a querut spre 
a nu întărtită suppărarea correligionarilor mei. » 

15 Vers. In aquest verset Moysă se repetă, şi se 
explică pe întellesul Hebreilor que nu puteau pri 
cepe sensul metaphysicu. Aşă pe înțelesul “lor 
adaoge : « Domnul Dumnedeul părinților vostri, 
Dumnedeul lui Abraham, Dumnedeui lui Isaac, 
şi Dumnedeul lui Iacob mă trimisse către voi ; 
aquest'a este numele lui. » Că si quând ar fi dis: 
Exsuc este tot un'a cu Dumnedeul părinţilor vos- 
iri; că şi cum a dis Pavel : Necunoscutul vostru 
est tot una cu Dumnedeul que vă annunţiu, 

16 Vers, « Ducându-te addună, pe quei mai ve- 
ehi ai filiilor lui Israel... » Textul hellenieu dice: 
avviYaye tăv Yepovaiav, Aqueastă vorbă este una cu
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senatul latin şi cu « bătrânimea » cum ammu 
diece noi. Prin una nu se conservă culdrea lo- 
cale, prin alta, terminul este f6rte defăimătâr : 
terminația în îme este că quea în ame italiană şi 
că quea în alle francesă ; calicime, isiganume, boie- 
rime, multime, soldatime sunt nisce termini batjo- 
coritori că şi canaille, anticaille, pretaille. 

Tot ânsă que este mai de însemnat & quă 
Dumnedeu que se adressă la mintea lui Moysă, îi 
dice să adune pe quei mai vechi din filii lui Israel 
şi lor să le vorbească ; quăci dintre ei numai mai 
conservă tradiţiile şi datinele străbune ; junimea 
devenisse măi idolatră între idolabi, după cum 
în dillele nâstre ea strigă democraţiă între poro- 
clitii democrați şi ea sberă după un idol quând 
idolatria deveni modă. Junimea, & bună de acţiă “iar 
nu de a fi consultată. Ea are necessitate de plumb 
adessea, quăci pene are pr6 multe, şi quei hă- 
trâni au pre de ajuns plumb que îi bage la pă- 
mânt şi au. necessitate de pene. Moyst se adressă 
către betrâni spre a le mai ardică plumbul. 

20 Vers. « Intidnd mân'a batte-voiu pe Egyp - 
teni prin tote miraculosele melle que voiu iacee 
întru ei... » — Este de însemnat quă numai ver.- 
siunea quellor Sâpte deci coprinde vorlya 0avpaciors 
sau 6ovudaa miraculosele, iar nu miraculele, mi- 
nunile, prodigele etc. Tote quâte a facut Dumne- 
deu, dela univers pînă la atom, cur şi legile ne- 
mutabili prin quare tote se mişcă şi viadă şi se 
propagă, sunt minunile quelle mai mari que nu le 
pote pricepe sau coprinde mintea umană. Un me- 
canistu quând face o machină că orologiul spre 
exemplu, nu & mare quând machin'a se desregulă 
mai mult sau mai puțin, quând acum merge în 
ainte, acum în apoi, acum stă, ci quând necontenit 
ține aquceași regulă. Minunile prin urmare alle 
lui Dumnedeu stău în necontenita regulă a na- 
turei, iar nu în desordonarea legilor eterne. Prin 
urmare vorba miraculâse sau mirabili este sin . 
gurul termin cuvenit unei minți sănătâse în asse- 
menea împregiurări. Aqueastă vorbă adessea în 
Bibliă se arată şi prin terminul semne, que şi mai 
mult se depărteadă de vocabularul sau numen- 
clatur'a idolatrilor şi superstițioşilor, 

21 Vers. «... Quând ânsă veţi eşi, nu vă veţi 
depărtă deşerţi, . 

22 Vers. « Ci vă quere (fiă-qure) muliere dela 
vecin'a şi collocuitorea sa vase de argint şi de 
aur, şi vestminte, que le veţi punne pe îilii şi pe 
filiele vostre, şi veţi pr&dă (ast fel) pe Egypteni.» 

Nicăiri că aqui nu se învederedă Moyst în pas- 
sagele de natura aquestui verset, qui queea que 
înțelege ellu cu vocea sau dissele lui Dumnedeu 
este însuşi mintea sa que "ia dat'o Dumnedeu. Da.- 
qua nisce ussemenea passage s' ar înțellege din vorbă 
în vorbă după litteră, attunci n'ar' ave quinevă de 
quât ă aruncă scrisele lui Moysă din mână că 
quelle mai impii şi mai immorali que au existat. 
Cum se pâte Dumnedeu în persână să commande 
unui omu prădarea averilor altuia sau cu forța 
sau cu astuția ? Invederat dar se vede quă un băr- 
bat cunoscător de Dumnedeu că. Moysă, în tot ca- 
pitolul aquesta şi în quelle assemenca agquestuia 
nu arată de quât planul seu, programma sa que 
îşi îăcă spre a întreprinde fapt'a quea mare ; nu 
arată de quât quelle que şe întrebă întru sine pe 
sineşi şi îi respundea mintea sa. Situaţia lui 
Moysă, că legiuitor, differe cu totul de a queilor 
laltii; Lycurgu, Solon, Numa, ete., eră domni la 
sinele, şi aveau tâte midiocele de ași întruducee 
sau d'a'și împune legile și d'a ajunge Ia scopul lor; 
Moysă ânsă vine singur în Egyptu după o lipsă   

de 40 anni, măi nenoscut între ai sei; âre a com- 
batte singur și încontra puterii lui Pharaon şi în 
contra cerbiciei popolului hebreu. Cu que putea 
ellu strămută un popol în desert şi a'l susținne, 
daqua îi lipsiă tote midlâcele materiali? Aşă min- 
ica lui îi dice că ori-quărui 'oniu în assemenea 
împregiurări, qub îi este iertat întru a depradă 
pe innemicul seu împilător în atâtea generaţii, 
daqua nu pâte cu forța şi de facă, încai pe ascuns . 
şi cu amăgirea. Popolul hebreu prin împrumuta- 
rea aqueilor vase, nu luă dela Egypteni de quât 
mai puțin şi de a mia parte din quâte aquestia le 
luasserd de mai mult de doi seculi de impilare 
în materiă şi în travalliu. Aqui eră o luptă, și 
precum innemicul pradă, assemenea e nevoită d'a 
prădă şi queea. Jaltă parte, şi cu atâta mai vîrtos 
quând se află în nisce assemenea de grelle împre- 
giurări, quând omul n'are de nici unele. A adoptă 
quă mintea lui Moysă "ia dictat de nevoie nisce 
assemenea precepte este şi logicu şi moral, cu 
quât mai mult este după alle omenirii în nevoile 
salle; iar a crede qu €nsuşi Dumnedeu în pe. 
s6nă pote dă nisce assemenea precepte, este a. av€ 
credința quea mai absurdă, quea mai mincinâsă, 
şi a voi să discredite şi pe Moysă şi Biblia lui că 
nici un adversariu deelarat şi de facă. Aqueasta 
ânsă din diseraţiă au făcut şi facu Hebreii pind în 
dioa de astădi, cum şi forte „multi din Chrestini. 

CAPU IW. 
1, 2, 3 şi 4 Vers. In aqueste patru versete 

Moysă se întrebă cum vă conduece ellu aquel po- 
pol şi cum vă facce să fiă credut de dânsul ? Prin 
symboluri dar şi prin figurele metaphorei repre- 
sentă cugetarea aqueasta în modul următor : 

« lar daqua nu mă vor crede, şi nu vor ascultă 
de vocea mea... que voiu dicce lor? 

« lar Domnul îi disse (adică vocea internă a 
minţii) que este aquest'a din mâna îa ? 

« Bacul (toiagu sau vergă) respusse ellu. — 
Aruncă '] pe pământ îi disse. — Si îl aruncă pe 
pământ, şi baculul deveni ş&rpe. — Si fugi Moysă 
de dânsul. 

« Attunci Domnul Dumnedeu disse către Moysă : 
tinde mâna îa şi appucă "1 de câdă. Intindend dar 
mân'a, îl appucă de cbdă, şi deveni (iară'şi) bacul 
în mâna lui.» 

lu tot timpul şi în tot locul, baculul, verg'a sau 
sceptrul fură symbolul commandei, diregătoriei şi 
a'l îndreptării. 

Îlei ! îşi disse : dar daqua nu me vor ascultă ? 
— Aruncă command'a din mână. îşi disse întrun 
moment de codire, şi vădu în dată qud vârga con- 
ducătâre deveni şârpe. vedii în dată quă lăssane 
duse mâlle, ne mai stăruind a ţinne commad'a cu 
aquceaşi forță, decisid şi energic, qui cum îi vă 
căde din mâna symbolul dirigerii şi dreptăţii 
quellei mai severe, nu vă ave de quât a se speriă 
şi ă fugi din aintea şârpelui. Ast fel mai tărdiu 
peri Spartacu şi Mazaniello, ast fel toți reforma- 
torii que nu sciură commandă, sau quari arun- 
cară în momente de codire baculul commandei. 
Nu, Moys& nu eră de aquei 6meni, ci de aqueia 
quc în dillele nâstre qând vedu quă nu se mai pot 
servi cu baionnetta, appucă puşea de iâvă şi sfar- 
mă capete şi 6se cu patul puscei, Moyst appu- 
cd şerpele de câdă si deveni, că din natură lui, tot 
bacul de commandă cum eră. — Cregdă quine vă 
voi şi batjocorească pe Dumnedeu assemenându'! 
eu quel mai din urmă din încântători, sau presti- 
digitatori din toți seculii. Frumuseţea. și adevă- 
vurile Bibliei nu stau în narraţia, luată ad liute- 
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„Pam, unor assemenea figure şi metaphore, ci în 
allegoria lor, în justeţea parabolelor. Omul que 
în adever se simte quă are dela Dumnedeu o mis- 
siune a împlini nu aruncă verg'a commandei din 
mână, qud înadevăr se preface în şârpe, în balaur ; 
nu'şi pune mâinile în sînu lu împregiurări grelle, 
quă devin mai albe şi mai debile de quât alle 
leprosului, după cum se arată în versetele 6 şi 7. 
La assemenea întâmplare de împucinare de inimă 
omul decis spre ă sări peste t6te obstacolele cată 
ă reveni la de unde a început, d punne din nuou 
mâna în sin, şi nu spre a o ţinne încrucişată, ci spre 
a o punne pe inimă a o simţi cum bate şi a o seâtte 
afară în cul6rea ei naturale.—Vorb'a mâna în sty- 
lul şi metaphorele biblice însemnâdă putere, cum 
dicem şi în românesce : « Nu stă în mâna mea » 
adică nu stă în puterea mea. Aşă dară Moyst se 
mai într&bă : dar daqua nu mă vor crede şi nu 
m& vor ascultă ? — Lassă-te, Române, să te mă- 
nânce lupul da gata: puneţi mâinile în sin !—Nu, 
ci de le-ai pus, de "ţi sa împucinat puterea, pu- 
ne'ţi din nuou mâna pe inimă şi vei reluă puteri 
nuoe; şi de nu vei fi ascultat iară : 

9 Vers. «.... Vei luă (attunei) din apa rîului 
şi vei versă afară pe uscal, şi vă fi apa que vei 
luă din rîu sânge assupra uscatului, » 

Pinăd acolo cată săţi fiă deeisia... Nu 8 de 
ajuns ap'a rîului spre a spilă şi curati popolii din 
servitudine ; aquea apă cală să deviă sânge assu- 
pra uscatului ; numai prin spălarea sângelui se 
mântuie popolii; sângele martyrilor numai au 
sanctificat şi întărit tote causele quelle mari. 
Aqueasta o arată şi a fâcuto Moysă; aqueasta a îă- 
cuto Christ întindend mâinele pe Cruce, aqucasta 
au facuto apoi Martyrii în trei sute de anni. 

Deeisia pină. la quca din urmă cercare se lud; 
se mai întrebă âns& Moyst cum vă invinge şi quea 
mai grea din difficultăţi sau cum se vă armă cu 
quea mai mare din puteri, cu puterea adică a eu- 
vântului ? Eră gîngavu bietul omu, greu la gură 
şi la limbă, sau pote qud prin sine symbolisă mu- 
tismul tutulor popolilor sclavi. Lupta şi greutatea 
aqueasta se arată în versetele 10, 41, 12 şi 13 pînă 
quând în versetul 14 se învingu tote difficultăţile. 
arătânduse învingerea prin apprinderea urgiei lui 
Dumnedeu, prin indiguația minţii Omului bărbat 
în assemenea nevoi. 

« Si apprindândusce de urgie Domnul assupra 
lui Moyse disse: Au nu cc& Aaron fratele tsu 
levitul? Sciu quă vorbind vă vorbi ellu ţie... » 

16 Vers. « Si ellu vă vorbi în locul teu popolu- 
lui, şi ellu-vă fi ţie drept gură, şi tu vei filui 
quelle către Dumnedeu. » (Adică capul, mintea ) 

Si pină acolo ajunge decisia omului în quare 
întră cu adevărat Dumnedeu în quât mai departe 
se exprimă : « Moys€, tu vei deveni Dumnedeu 
lui Pharaon, şi Aaron vă fi prophetul teu.» 

Imbărbătădă-te, Popole împilat, n'aruncă ba- 
culul din mână, nu abdică la suveranitatea ta, 
nu'ţi punne mâinile în sinu înaintea nevoiei, fă 

" în quelle după urmă qua apa din riu să deviă 
sânge pe uscalu ; desnda “ţi limb'a que nu pote 
arătă şi demonstră drepturile que ai, şi vei vede 
cum tremură despotul în âintea ta : vei vede cum 
devii Dumnedeul tutulor Pharaonilor, şi cum .le- 
vitul ânsuși, fratale teu de aqueaşi națid şi condi- 
țiă, deunde eră servitorul şi adulatorul lor, vă 
deveni prophetul teu. 

41 Vevs. « Si baculul aquest'a que s'a prefăcut în 
şârpe, luă 1 vei în mân'a ta şi vei facce prinir'ân- 
sul semmele, » — Moysă eşind din Egypt, face tot 

  

  

que pâte spre a eşi tot de o dată şi din lumea ve- 
chiă şi păgână şi a întră înt'o lume nucă şi uma- 
nă. Gu doctrinele salle politice religise şi morali, 
îşi schimbă pe quât se pote şi linguagiul. Quea 
que la păgânii superstitioşi si innoranţi eră miras 
cule, minuni, prodige, pentru quă numai sacerdo- 
ţii cunosceă secretul lor,pentru ellu,que le cunos- 
cea, și mai bine, eră numai nisce semne, symboluri, 
embleme, sau nisce midldce numai, prin quare să 
p6tă ajunge la scopul seu. Aqueste semne de di- 
verse moduri, de natur'a lor eră în adăver admi= 
rabili că şi scrierea, că şi tilegraghul electicu etc. 
din dillele n6stre şi cu quât într ânsele coprindea 
mystere şi întellese mari, cu atâta eră mai extra- 
ordinare mai admirabili, sau 0avuăsia, pînd 
quând la următori. perdându-le înţellesul, fură 
considerate şi numite minuni,miracole că o reacţiă 
către idolatriă. 

49 Vers. » Dup dillele agqucllea multe. » Ia- 
r5si hebraismu, adică în delungaţe numerâse. 
Moys& quând a eşit din Egyptu eră de 40 de anni, 
acum quând se retornă este de 80. Nisce cărun- 
tețe âned tari pe attunci ajungea pînă la 120 de 
anni que correspundea cu 80 din dillele n6stre. 
Prin urmare un omu de 80 de anni de attunci 
correspundea la putere cu unul de 54 de anni ap- 
prope din timpii nostri. 

21 Ves, « Dissc apoi Dumnedeu către Moysă : 
Ducându-te şi returnândute în Egyptu vedi qua 
16te semnele que dideiu în mâinile talle să le faci 
înaintea lui Pharaon; iar eu voiu înăspri inim'a 
lui şi nu vă lăssă popolul ă eşi. » 

Mulţi din commentatori, vedând pe de o parte 
quă Dumnedeu voiesce a liberă popolul Israel, şi 
pe de alta quă tot Dumnedeu învirioşadă sau năs- 
presce ininva lui Pharaon spre a nu lăssă pe He- 
brei ă eşi, vor să învoiuscă aqueastă părată con- 
tradicţiă cu queea que se numesce liber arbitru 
sau voie liberă, dicând qud Dumnedeu dând voiea 
liberă Omului, Pharaon eră liber să voiască sau 
nu a liberă pe Hebrei, și quă prin urmare, de se 
oppunea Pharaon, veniă din voiea liberă que pur- 
cede tot dela Dumnedeu. 

In ast fel de nevoi şi dilficultăţi cadu toti quâţi 
iau Biblia după litieră şi dau lui Dumnedeu figură 
mâini, barbă, gură şi voce materiali, umane. Poe- 
tului îi este iertat de a personifică ast fel ideile, 
și ânsuşi oratorului quând voiesce ă facce para- 
bole spre înţellesul auditoriului ; quât ânsă para- 
boPa şi allegoria să ia ad litteram, attunei, în locu 
de înţelles, de pricepere, nu ese de quât confusiă 
şi innoranță mai grâsă de quât innoranța inno- 
cente şi primitivă. 

Daqua augelul lui Dumnedeu, daqua Dumne- 
deu Ensuşi, que vorbesce dumnedeesce şi nema- 
teriul cu Omul,este mintea lui, attunci quâte dice 
lui Moys& Dumnedeu sunt quelle que cilu Ensuşi 
prin mintea sa pussesse la calle, şi le prescrissesse 
printi'o programmă ă facce după ajungerea sa în 
Egyptu : prin urmare acum pe drum îşi dice sau 
mintea sa îi dice : am să tacu şi călă să facu tote 
semnele, t6te emblemele unul după altul cum mi 
le-am tras în programmă ; am să impressionedu 
imaginaţia şi priceperea tutulor que me vor ascul- 
tă, planul este bun; ânsă que faci lui Pharaon? 
Ellu că toți Pharaonii nu vor să scie de semne nici 
de cuvinte, nici de drept ici de dreptate. Despoţii 
de quând € lumea n'au dat de bună voie dreptate 
sau libertate, daqua nu 'şi au smuls'o popolii, fară 
voiea Despotului. Quine ânsă a învirtoşat sau a în- 
asprit inima lutulor Pharaonilor, în quât nu vor 
să asculte de cuvânt şi nu vor să priceapă de



bă BIBLICELE, 
semne? După doctrinele lui Mloysă tot Dumnegey le-a dat şi lor minte pricepere, voie, şi precum Popolul își caulă interesul şi folosol seu, asseme= nea şi Phâraonii îşi caută interesele şi folâsele lor; precum Giea cată &rbă, assemenea şi lupii caută prade.—Cunoscinț'a ânsă despre Dumnedeu crese şi mai mult prin Christianismu şi doctrinele phi- 
losophici morali şi veligiâse sunt cu mult mai naintate în giliele nâstre. Dumnerteu 8 tot aquella de nemărginit, de mare, de potent, de dreptu şi de bun ; omul ânsă în antichitate eră mai mărginit cu mintea. Omul 8 o parte şi Dumnedeu este Totul, Ensuc. Partea nu pâte coprinde sau percepe totul; Totul ânsă coprinde sau percepe pariea. Cu quât dară mintea Omului în antichitate eră mai strînsă, mai mărginită, cu atâta nu putea încăpe într'âns'a de quât un Dumnedeu fârte micu ; cu quât ânsă Sa mai întins sau s'a mai lărgit mintea Omului cu atâta Dumnedeu] que “şi imagină sau îl coprin- de ea este mai mare. Hebreii avură şi au un Dum- nedeu que puteă fi coprins sau perceput de mintea lui Moyst; Noi Chrestinii avem un Dumnedeu pe quare ni '] arătat ânsuşi Christu Filiul seu. Dum- negeu Tată que înfrăcesce pe Despotu cu Sclavu, quenu înăspresce, ci îmblândesce sau face infine ă tremură inim'a Pharaonilor. 
22 Vers, « ... Filiu primogenit al meu este Is- vael. » (dice Domnul). Expressiă pe de o parte în-. curagieldre către Hebrei, însufMându-le un orgoliu național, şi pe de alta, din puntul de vedere al lui Moys& popolul hebreu fu quel ântâiu que re- cunoscă şi adoră pe Dumnegeu, numinduse filiu al lui Dumnegdeu,; alţi popoli filii, de se vor mai Îmmulţi, aqueia nu sunt primogeniţi, după 

aqueastă doctrină. 
23 Vers. « ... lar daqua nu ai voit al lăssă (în locu de nu vei voi), vedi dară qud eu voiu uccide Pe filiul teu quel âniâiu născut. » — qui & aq amenințare, în quare întră assemenea Şi legea ta- ționului : ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, filiu primogenit pentru filiu primogenit. Ansă pe Cum popolul hebreu se personifică în Israel, as- semenea în aqueastă împregiurare Egyptenii că 

despoţi toţi, că nisce Ianiciari ai aquelior timpi, 
se personifică în Pharaon, și cu quel ânteiu nas cut al ieu întelege pe toţi filii primogeniţi ai Egyp- 
tenilor. 

24, 25 şi 26 Vers. « In aqueste versete nu se în- voiescu diflerentile versiuni, şi causa este qui ori unde se vorbesce prin symboluri şi metaphore, expressiile fiind scurte şi răpedi, devin fârte neîn= țellese. Aqui curat se vede qud filiul lui Moysă nu eră circontăiat, şi caus'a eră quă la unii popoli că Hebrei circontăierea sc fiicea a opt'a di; şi la alţii mai târdiu, precum la Arabii, la 43 anni. Aşă, Sau din caus'a drumului, qua să nu suflere copil- lul, sau pâte quă după dalinele popolului madia= nit din quare eră Sephora unde copii se -circon- iaiă mai târdiu, copillul a fost remas necircontăiat, A se ducce dar la Hebrei şi a predică în numele lui Dumnedeu cu un copil necircontăiai, eră şi mal greu de quâta predică la Chrestini astă. di un omu que nu scie sau nu voiesce a'şi face cruce. — Moysă trăgând la ospăâtariu pe drum, după unii se dice qui ar: fi cădut amalat (textul nu o dice) şi quă wmalatia se numesce aqui că tri- mig sau angel al lui Duyhnedeu que voiă să om- more pe Moyst. Femeea că mai superstiţiGsa, at- tribui, după aqueastă părere, aqueastă malatie. la neîngrijirea que au fost avut de i circontăiă €0- pillui, şi nu întârgiă de a facce aqueastă operatiă cu que i se întâmplă mai la îndemână, cu o pâlră 

  

  

tăiosă. Se pote ânsă înțelege şi mai natural în 
modul următor. In ospătariu, că la tâte casele de callători,se vă fi întemplat quevă Hebrei, que vedând 
copillul necircontăiat, mustrară pe Moysă pind cu amenințarea de a-'] uccide după datinele lor. Fe. meea dar, spre ași mântui bărbatul şi spre a vumpe cârt'a, nu întârdiă de a facce singură ope= 
raţia cireoncisiei, şi o arunc la picidrele lui ; tex- 
tul nu arată alle cui piciâre, alle lui Moysă sau alle omului necunoscut. Ori-după quare întâm- plare dar, sau a malației, sau a, Omului, după 
credințele şi siylul biblicu, şi una şi altul putea fi arătaţi pric trimisul sau angelul lui Dumnedeu, 
que îi făcu ă nu întră în Egyptu în midlocul He- breilor cu un copil necircontăiat, şi ă riscă ast fe] 
d'a perde tot. . 
Acum dară 6ccă diferinţa : 
După Septaginia : 
« 24. Se întâmplă pe calle qui în diversorju 

(ospătoriu) îl întâmpină angelul lui Dumnedeu (malatia sau Omul) şi cercă să "| ommâre. 
«25. Luând attunci Sephora o petră tăiosă, circontăid acrobystia filiului seu şi cadu la picio- rele lui, şi disse : stetta sângele circoneisiei copil- 

lului. 
După Vulgata, în locu de stette sângele circon= 

cisică copiltului se dice : a tu îmi esci socu de sân- ge. » 
Dupi Hebraica : 
« 24. Se întâmplă pe calle întrun ospătoriu qud Domnul (que! ternu) întâmpină (pe Moys6) şi voi a "1 uccide. | 
« 25, Tsipora luă o pâtră tăiosă şi tăid 

țiul filiului seu, îl pusse Ia picidreie lui, 
tu îmi esci un soţu de sânge, » 

După un înteles: « cadă la picidrele lui, şi disse stelte sângele circoneisei copillului » păr quă mai mult ar” fi fost amalat Moysd şi qua să '] asiempere şi să '] consdle, femeea cădu la picidrele lui, şi îi diese nu te mai frămânţă cu mintea, a]- linăte, qud a stat sângele, 
După quel al alt înțelles, par qu5 ar" fi fosț o ncîntellegere între Moys și Sephora; par quă aqueasta nu ar fi voit după datintle popolului ei a circontăiă aşă de timpuriu copillul, şi quă Moysă eră suppărat cu mintea que vrepresentă pe Dom» 

nul ; mintea sau Domnul nu '] lăssă să se misce mai nainte spre Egyptu, şi quă în fine femeea consimți, şi în durerea sa se exprimă: Ol quât 
m'ai costat | sau quât te-am amat ! tu îmi esci un 
socu de sânge, sau quât de crudu ai fost de m'ai fortat ă expunne atâta un copillu âncă fraged la durerile îmmulţite alle drumului ! 

29 Vers. « ... Si făcă semnele în aintea popo- lului. > — Mulţi cum ammu mai dis, cu semne întellegu neincetat minuni. Ansă Moysă lipsiă de 40 de anni din Egyplu şi eră măi că străin între Hebrei ; apoi veni să arate qui are o missiune ă. împlini dela Dumnedeu. In tot timpul şi în toţ locul, Gmenii cu missiuni cată să aibă nisce semne spreăse cundsce, sau scrisori decreanţă, sau, de nu, so suppun la Gre-quare examen de Gmeni compe= tenți. Hebreii că o societate separată între Egyp- teni eră că şi societăţile secrete din diilele nâsire, que au Gre-quare” semne după quare se cunoseu Moyst și Aaron cătă să facă aquelle semne înain- 
iea quellor mai vechi şi mai competenţi dintre Hebrei spre a fi creduţi ântâiu qud sunt dintre ai lor, şi a doilea qui întrecu pe toți la gradul. pu- 
torii de sciinţă şi de cuvânt, spre a puls apoi a'j crede că nisce trimişi dela Dumnedeu; guăci ori 

prepu = 
şi disse
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que imissiune mate, importantă, "altă, în stylul 
biblicu se dice missiunea lui Dumnedeu. Semnele 
Prin urmare se quereă; şi aquestea cătă să înve- 
derede quă bărbaţii sunt inițiați în tote sciintele 
sacre şi occulte. 

Un professor sau un -elevu pe attunci al iinei 
sciinte eră un preot sau un închinat unci divini- 
taţi Gre-quare. Spre exemplu, cunoscintele physice 
si chimice se înveţă în templul sdrelui numai la 
quei initiaţi. j : 

- Cum pâte quinevă şi astădi dicce quă este spre 
exemplu professor sau elevu de physică și de chi- 
miă, de nu vă sei que este electricitatea și cum se 
pote aqueasta utilisă? 

Dice quirievă qud are o missiunie sau qui scie a 
facee un telegraph electricu, cată să facă să dea 
semne sau probe quă scie qucl pucin mai nainte 
de 1016, que este electricitatea. Astădi prin examen 
dă quineva segnne quă scie cutare sciință ; attunci 
prin examen sau semne dă probe quă este preotul 
sau trimisul cutăria deu. Fite que omu nu putea 
fi credut de trimis de Dumnedeu ; cătă să facă 
semnele querute. 

CAPU V. 

2 Vers, « Jar Pharaon disse quine & Domnul de 
ă quărui voce am să ascult. » — Alte versiuni, 
între quare şi ediția lui Sixtu Quint după quare 
tradusseră quci vechi ai nostri, nu coprind vorb'a 
Domnul, de quât numai dicu: « Quine este de 
al quărui glas să ascult eu? Se dice de unii qud 
într'a dins lipsesce vorba Domnul sau Jehovub, 
qua să nu se puiă în gura lui Pharaon. De ar 
îi fost o assemenea decisiă sau sşslemă, nu sar 
vede din contra în alle locuri şi €nsuşi în ver- 
setul aquesta mai la valle, unde adaoge Pha- 
raon. « Nu cunoscu pe Domnul, şi pe Israel nu'] 
voiu demitie. » - 

3 Vers. « .... Duninedeul ilebreilor ne chiem, 
şi prin urmare ne voimmu ducce calle de trei 
dille în desert spre a sacrifică Domnului Dumne- 
deului nostru, qua nu cum-vă să ni se întâmple 
mârte sai uccidere. » — După aquest verset se 
adduce î minte la, mulți sau se desteptă ideea de a 
deducce quă din popolul hebreu nu seaflă în Egyplu 
că colonie de quât numai filii şi strănepotii lui 
Iacob numit Israel. Aquest popol există mai din 
ainte ântă, dela Hebor, şi apoi toţi descindenții 
din filii lui Abraham lui Lot şi lui Esau nu pu- 
tea fi de quâi tot Hebrei. Aşă de aquceâ Moysă şi 
Aaron dicu : Dumnedeul Hebreilor ne chiemd sau 
ne invită npocexâdeac după ţuei Septe deci; iar dupi 
alie versiuni se dice se manifestă n0ă. — « Qua 
nui cuma=vă să ni se întâmple morte sau uccidere. p 
După alte versiuni « qua nu cum-vă să ne bată 
cu pesta (Citim'a) sau cu sabia. » După legeă lui 
Moysă şi dupd toți propheții, Dumnedeu îi'âre ne- 
voie da rugele Gmenilor şi de sactificiurile lor 
( vedi Isaia, Cap. i, vers. 11, pînă 18.) aquea- 
sta eră itimâi o pretenţid 4 deilor păgâni sau un 
interes al sacerdoţilor aquestor'a. In Mosaismu, 
daqua sunt instituite ruga şi sacrificiul şi tote 
solemnităţile sunt numai penlru binele âmenilor 
spre â'i: moralisă. Moyst este nevoit aqui de a 
vorbi către Pharaon în linguagiul aquestui pă- 
gân si după eredintele pagâne, dicându'i : cătă 
să ne ducem acolo unde este Dumnedeul nostru 
spre a'i sacrifică, qudei alt fel ne uccide. Aque- 
sta eră un îndoit argument que avea trecere pe de 
o parle Ja păgâni şi prin quare pe de alt'ă Moysă 
își ascundea adevăratul seopu, localisâna pe Dum- 
nedeu, 

  

  

5 Vers. « După aquestea disse Phatâoii (întru 
sine). Unii 'adaogu sau întejlegu în parenthese 
(către consiliul seu) Textul nu arătă către quine 
a dis. Causa aquestui adaos este qui nu eră na- 
tural. să dică către Moysă şi Aaron duâte mai 
disse. 

6 Vers. «.... împilătorilor (sau exaclorilor şi 
scribilor)... »— Impilatorii sau epistaţii, armăgeii, 
zapeii eră dintre ciocoi de Egyplenii ; scribii ânsă 
sau logofelii,. com le dice traduciia vechiă eră 
dintre Hebrei. Aquestia din urmă sunt casta in- 
termediară între privilegiat şi împilat sau desmo= 
ştenit, Prin ei tot d'auna împilătorii îşi facu in- 
teresele. Quând sunt țărrele în starea normale, 
privilegiaţii prin pîrcălabi, jurati şi dorobanţi que 
esu din popol îşi comitu exaciiile; quând vin 
străini, aquestia prin privelegiaţii pământeni conl= 
mit tote nelegiuirile. Bi sunt că câda securei luată 
din pădure, que armă mai cu tărie mâna tăieto- 
rului în conta pădurii, — Astădi Hebrei, n'au 

. nicăiri inemici şi împilători mai mari de quât pe 
bancherii hebrei. Aquestia facu causă commună 
cu împilătorii lor. Scribii şi Pharisei se arată mai 
amici Cesarului de quăt Pilatu ânsuşi. 

44 Vers. « Si scribii popolului filiior lui Israel 
que eră puşi assupra lor fură flagellaţi de către: 
prefecţii lui Pharaon, dicând : pentru que nu îm- 
plinirăți summele de cărămidăriă şi astădi că ieri 
şi alaltă ieri? : 

Aqueasta 8 dar artă forte vechiă : quând sap- 
ciul intră în sat, se pune mai ântâiu cu biciul pe 
pârcâilabu şi pe juratii, de multe ori şi pe doro= 
banţi qua să pota apoi răpăi mai cu furore bicele 
pe spatele sătenilor. De quând & iumea puii de 
viperă tot vipere au devenit. Și tot natur'a aqueca 
au avut; nici o dată n'ău produs miere că albin'a. 

Bălaiea flagellarea seribilor ar” fi fost numai o 
crudime spre a se îmmulți crudimile pe popol ; 
avea ânşt un seopu şi mai infernal, spre a disere- 
dită adică pe Moyst şi Aaron. Popolul în genere 
este credul şi blând, şi prin urmare mlădios, mai 
vîrlos quând îi vorbesci de binele şi de drepturile 
lui ; reacţia se face prin scribi, prin logofeii, prin. 
pâreălabi, prin jurati, şi quând vine de mai de 
parte, prin Cărturari şi Pharisei. Ascultaţi -que 
dicu scribii către Moyse şi Aaron, qua să audă 
popolul. 

__24. Vers. &.... Caule Dumhedeu assupră vdatră 
Şi să ve judice, quâci execrabile făcurăţi odorea 
nostră în aintea lui Pharaon şi în aintea servito- 
rilor lui, dând sabie în mâinile lui spre a ne 
uccide. » =— Cu sabia întellegu pretextu. =— Bieţii 
logofeti, bieţii dorobanţi, bieţii ciocoiași | Eră toți 
bine pînă nu venir$ Moysă şi Aabon să mai în- 
vente quâte ruge și sacrificuri tote; şi quâte liber- 
tăți şi mântiliri dela mmunta. Acum Să vâdă dela 
Dumnedeu, qui din causă lui Moysă şi Aaron inu 
măi miros că inai nainte, ci şi ei maânâncă, la bice, 
şi popolului i să îndoit şi întreit munc'd, Eceă 
reacția pliâraohică cum să face în toţi timpii. Este 
altă carte mai eternă de ţjuât Testamentul vechiu 
Şi nuou ? 

Din aqueste syimptonie de râacțiă vin nisce de- 
scuragiări şi dureri prâfunde şi duellor tmai în- 
treprindători bărbați. Moysă alergă la Dumnedeul 
seu după cuni se vede în versetele urmatăre 22 şi 
23, ânsă în locti de a'şi abatidonă scopul, cuteadă 
şi mai inult; 
„Moysă fiu eră din Gmeitii aqueia quăti dup 

disfata dela 48 să plece căpul spre a serv! sti re- 
gimul proconsolilor, să recunoscă Baltalimanul, 
nici din aqueia quari şă'si preâmbele penele şi
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ajutanţii pe stradele tinâse - alle Chiulaiei, sau să 'şi facă lachei şi salâne regali în midlocul Lon- drei numinduse Altote şi Excellențe democratice contractând datorii naţionali. Nu, Moyst eră din aquei Gmeni que cu quât obstaculele le sunt mai mari cu atâta se mai mărescu ; cu quât adversarii le sunt mai potenţi și mai numeroşi cu atâtţa se întărescu şi mai mult; cu quât midlocele le lip- Sescu cu atâta din nimicu sciu a ereă, Mintea, Dumnedeul lui Moyst îi dice: Bine !... Pharaon vă să te uccidă prin Ensuși ai tei? vei veds que voiu facce lui Pharaon. 

CAPU VI. 

1 Vers. «Si disse Domnul ctitre Moysă : acum vei vedă que voiu facce lui Pharaon; qusci prin   

mână tare vă demilte pe dânsii şi prin bracu înalt 
îi vă scâtte pe ei din ţerr'a lui. » — Moyst, nu se mai uită la reacţia operată în popol, la codirea şi tem'a anor svânturați; nu se occupă d'a sedtie şer- pele cu mân'a altuia din grpă ; nu expunne pe alţii, qua să stea ellu d'o parte spre a se arătă numai la plăcinte ; nu, ci se duce Singur numai cu baculul seu în mână și întră în nasul iui Pharaon, punne în lucrare cum se vă ved6 tâle Hagellele climei : insectele destructâre, epidemiile, epizovo- tiile, tempestele, tote devin ministrii voinței şi deci- siei ]ui ; nu se arată nici un fenomen al climei şi şă nu scie ellu ă se folosi de dânsul, Ap'a în fine din rîu devine sânge pe uscat ; îoţi primogeniţii Egyptului dela puiu de Pharaon pînă la puiu de morăresă sunt abandonaţi în fur6rea angelului 
destructor. 

II. 

VAERA.. 
2 Vers. — De aqui începe partea adoa a Exodu- lui numită Vaeră. 
3 Vers. « ME arătaiu în adevăr lui Abraham, şi lui Isaac și lui Iacob, ci numele meu (quare este) Domnul, nu "1 am făcut cunoscut lor. » — Quâte. ammu dis mai sus se învederadă aqui. Cunoscința despre Dumnedeu face un progres în periodul aquesta. Cu eşirea din Egyptu, din lumea vechiă, din lumea păgâna, Diviniiatea nu mai are formă, nu mai are figură după cum 'și o imagină lumea antică, Dumnedeu nu mai & localisat, ci omni- present quarele pretutindeni este şi t6te le îm= plinesce, Dumnedeu este Exsur 6"0y, Quel quc este. Aquest nume nu '] sciă lumea antică, nici ânsuşi Abraham, Isaaeşi lacob.— Numele hebraicu Jeho- vah, şi Ehehiă, în hellenesce s'a tradus prin Kigoc 

Domnul ; causa este quă quei Sâple deci fiind Hebrei, şi din Hebreii cum se vedu quei"mai or- thodoxi şi mai nationalisti, nu pulură scrie nu- mele nepronunțiabil al lui Dumnedeu cu literele a profane alle Păgânilor, disseră dar Koproc. 
Mulţi îşi hatu capul spre a împăcă sau a regulă aqueastă părută contradictiă. Numele Jehovah se vede în mai multe părţi figurând în Genese cum spre exempl la Seth şi airea și aqui se dice quă acum se face cunoscut pentru prin'a 6ră; în ade- văr se pare contradictiă, daqua quiveva nu ob- servă natur'a începutului ideilor. Sunţ epoche şi peridde quând o idee ia începutul dela nisce cuge- tători de elită, şi lumea nu le cunâsce sau nu pote âncă a le cunsce. Spre exemplu uniunea Românilor dată de mult în inimile unor Români, ânsă pr6 puţini ; acum ânsă deveni populară prin gencralisarea ei. Cu tote aquestea, nu & încă de quât numai o aspiraţid, Realiserea ei va fi quând vă deveni o faptă, quând se vă înscrie într'un pact. Numele dar Iehovah sau ENsuL, sau Qucl que a fost, este, si vă fi, dată pote de 'o dată cu Omul în inimele sau minţile de elită. Dela Moysă ânsă se recunoscă într'o condică, de lege; dela densul începi a ave altare de facă şi solemnităţi publice, de aqui începă a fi adorat officialemente, 

8 Vers, « Si vă voiu dă țerr'a peste quare întin- seiu mân'a mea spre a o'dă lui Abraham...» — Aqueastă expressid este nu numai un hebraismn, | 

cireontăiat la inimă »   

ci şi O formulă din quea mai "naltă antichitate la toți popolii de a facce un jurăment. Aqui Moysă arată Hebreilor spre a'i convinge, quă Dumnedeu a întins mân'a şi a jurat lui Abraham, Isaac şi lacob spre a dă lor şi posteritălii lor țerr'a Cha- naan. Nu este acum pentru prima şi ultima 6ră quând nu numai Moşst, ci şi quei mai rationalisti philosophi din dilicle nâstre dau lui Dumnedeu expresii umane spre a fi înțelleşi de popol. At- tunci lumea nu vorbiă, nu scriă de quât prin meta- 
phore; şi mai vîrtos un styl poeticu sau prophe - 
licu quere şi mai mult assemenea figure. Daqua 
scopul fia-quăruia orator este de a impressionnă şi a convinge, quine nu scie qus personificaţiile, figurele allegoriei şi melaphorei facu quelle mai mari impressii, De adducu apoi mai târdiu quelle mai mari errori, luându. se ad litteram, aqueast'a vine din interesul systematicu al speculatorilor. 

9 Vers. « Vorbi dar Moysă assemenea către filii lui Israel ; ânsă nu aseultâră la Moys din împu- cinare de suflet, şi din operele quelle dure. » — Expressia împuţinare de suflel este o traductiă a 
vorbei textuale âc/sbuxiz. Nu se cuvine ânsă a fi înțellesă în locu de mișelie, lipsă de curagiu, 
lâchete, ci în adevăr împuginare a sufletului sau a resu flării, quând adică nu mai pote quinevă nici să mai resuffle de travalliu, şi de o viaţă stătută, Aquesta este înţelesul hebraicu şi aqueasia au vrut a întellegge quei S&pte deci cu vorb'a d)epopozia. In adover-quât & de justu tabellui aquesia : nu'i mai vine bietului popol, quând angariile îl înge- nuchiă sub greutatea lor, nici a ascultă, nici a audi de ori-que promissii 'iar facce quinevă în nu- mele lui Dumnedeu. 

12 Vers. « Quăci greu la cuvânt sunt eu. » — Adică limba sau gur'a 'mi £ legată, sunt greu la vorbă, Ad litteram în hebreesce Moyst se exprimă : « Necireontăiat sunt la limbă sau Îa buze. Asse- nenea expressii se vedu adecsea în Bibliă ; « Ne- 
(adică cu inim'a tenace, dură); « necircontăiat la urechi sau la audu » (greu şi neappropiat de a ascultă de cuvânt), Ne= circoncisia eră considerată la Hebrei că o pedică, că o fatalitate. Aslefel dicem noi Românii adessea nemyruit, nebotezat, nebotezat cu ap'a tâta. 
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SOANDALUL SAU PEDICA. 

LE 

No 22 al Telegrafului Român din 29 Maiu tre- 
cut ne întrerumpe pentru un moment din occupa- 
țiile nostre, 

Lăssăm Biblicele qua să appărăm Biblia ; lăssăm 
pe scepticii şi volairistii trecutului şi ai epochii n6s- 
tre în contra quărora appăram Religia, şi ne în- 
t6rcem către pseudo-othodoxi, unde pericolul este 
mai mare. 

M& adressu şi vorbescu către contimporanii mei, 
quari, unii m” au v&dut june, o mare parte, bărbat, 
şi toți în annii quei vnai maturi, şi înaintea quă- 
rora faptele melle sunt de facă. 

Totă viața, de cum am deschis ochii în lume, 
"mia fost o luptă continuă, . 
Ancă dela annul al sese spredecea al vietei melle 

dela 1818 pînă la 1820, n'am făcut din preună cu 
conscolarii mei, din quari mulţi triăiescu âncă, că 
DD T. Paladi şi J. Măineseul de quât a ne luptă 
în contra phanariotismului que ne înnecasse limb'a 
şi ne usurpasse drepturile; și provocatorii nu eram 
noi. — Impilă şi batjocoriă tare Phanarioții! ve- 
deti'i acum în lasi, 

Dela 1822 atacuri, lovilure şi mai durerose 
începuiu a luă nu dela străini ci dela ai nostri. - 

Succedând reposatului G. Lazar în ruinele dela 
St. Sava, întreprinseiu din preună cu unul din con- 
discepolii mei, reposatul Daniel 'Thomescul a tra- 
ducce meihodul lancasterian, şi a formă tablete 
pentru primele şâse luni de începetori. 

Prim'a foia que si pe t&rrâmul României, cu 
litterele alphabetului simplificate, şi reduse âst fel 
cum eu timpul a redeveni în adevâr romane, fu 
însciintarea que detterăm prin typographiă dela 
Mavrogene. . 

Născuţi chrestini orthodoxi din părinţi orthodoxi 
și a quăror pietate a fost exemplară, furăm quali - 

„ ficaţi pentru aqucastă însciințare de abituți din 
orthodoxiă. 

«' Cum să se mai scrie, strigă accusatorii nostri 
numele 5 o», daqua vă lipsi din alphabet omega? 
Cum să se mai abreviede numele IS. Chr. daqua 

vă lipsi perispomene? i 
Cum pote o limbă de 6meni procopsiti să remâiă 

fară lungul eta? Cum pste remâne limb'a fură 
îndoitele ksa, psa şi ştea? și alte assemenea, 

Si din aquestea tâte, și de ar” fi fost errori alle 
nostre de junețe, făceau accusalorii nostri bătrâni 
capete de dogme, şi din methodul lancasterian 
cuibul Dracului, 
Nam fost eu provocatorul aquestei lupte; am 

sufilerit dela 4822 pînă la 1827. 
Prob'a este grammalic'a mea typarită la Sibii în 

aquel annu, sau mai bine precuvântarea gramma- 
ticei. — Pînă aqui n'am scris nimicu, n'am re- 
spuns nimicu la attacurile grave que mi se făceă. 

Urletele și vociferaţiile fură necontenite peste 
cinci ani, şi tăcerea mea din quelle mai mute. In   

locu d'a 'mi perde timpul în polemice, tăceam şi 
făceam. 

Peste cinci anni că un proscris îmi dam lecțiele 
melle în St Sava, făceam grammatic'a, sau mai 
bine scoteam din midlocul chaosului glossicu ele- 
mentele limbei ; 

Traduceam mathematicele lui Franceur, com- 
puneam sau compilam geographii, şi cursuri de 
styl; ” 

Traduceam din poesiele lui Lamartine din ope- 
rele lui Byron, arta poetică a lui Boileau; 

Si mă dilectam în rugă din preună cu pruncii, 
Pină astădi există rug'a dimenetei a pruncilor com- 
pusă în ruinele din St. Sava. 

Pe quând alții tîrriti de quâte patru cai, încon- 
giurati de servitori, şi cufundaţi în pufuri de sa- 
trapi, strigă la eresie încontra unui biet june que 
n'aveă nici unde aşi facce lecţiile, 

Eu compunecam şi cântam din preună cu prun- 
cii îngenuchiat înaintea Dumnedeului Părintilor 
mei : - Ă 

Cântarea Diminetei 
Din buzi nevinovate 
Cui altui se cuvine, 
Putevnice Pirinte, 
De quât tie a dă? 

- . - . Li . . . . . . . . . . a . 

Din slav'a strămoşască 
De ammu cădut, ne 'nalţă, 
De ammu uitat unirea, 
Que "i întăriă "nteu tâte, 
Acum ne lă uniti. 

Să scim qwavem dreptate, 
Să scim que, quine suntem 
S'aşă să nu se uile 
O naţiă mărilă 
Que-ammu fost şi que-ammu fi noi. 

Si depunâna că o ottrandă seminţele que semă- 
nam în aquea primăvâră a nationalitaţii nostre, 
adaogiamn : 

- P'aqueste saduri humili 
Recoritore ploie 
De adever să pice, 
Să crescă să dea rodul, 
Să fim pre fericiți. 

Sufterind martiriul deriderii peste cinci anni, nu 
mai putuiu tăce, pentru qud nu mai eră causă a 
mea de aqui înainte, ci a Natiunii, şi mă determi- 
naiu a appără caus'a communa cu î6tă vigorea. 

Typăriiu grammalic'a, şi cu precuventarea ei 
ammuțiiu tote gurele pagânilor de pseudocredin - 
ciosi. Aquea precuvântare.este prubă quă n'am fost 
eu provocatorul. 

Gurele pagânilor de hypocriţi ammuliră; şi 
limb'a româna își lud avântul. Quei amăgiţi de 
către inemicii mei îmi deveniră caldi partisani de 
unde eră ferbinţii mei adversarii şi persecutori, 

9
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[i 7 Aslădi țerra întregă, sedlele cancellariele jurna- 

lele tote, circularele archiepiscopali, Predicatorul 
şi ânsuşi Telegraphul român, seriu cu othographia 
insciințării despre methodul lancasterian şi a 
aguellei grammatice. 

Terra întregă, trei generatii de attunci fură cre- 
scule că puii sub aripele unei cloşce în aguel cuibu 
que fu qualificat de cuibul Dracului, 
„Trei generaţii de atunci în unul și aquellași 

tuibu, că puii păsserellei que cască gur'a În aer şi 
ciripă către cer, strigară neîncetat către adevăratul 
Dumnedeu : 

Din gloria străbună 
De ammu cădut, ne 'nallă, 
De ammu uitat unirea 
Que "i întăriă "'ntru tdte 

- Acum ne fă uniţi. 

Bine se vede qus lumea nu stă locului; quăci 
merge cu timpul, şi progresul! attuncia vă stă quând 
vă stă şi timpul. . 
„România litterariă nu stette locului eu quâte 

diceam eu dela 1822 pînă la 1827. | 
Slava începi a deveni gloriă, cinstea aspiră a 

deveni ondre, sadurile deveniră plante şi plantaţii, 
vodurile deveniră fructe; jupânul, coconul 'că 
şi kyr egalisânduse, deveniră domni; şi pentru quă 
limba română este forte pudică, sfintia cătă să 
deviă mai currând sau mai tâvdiu, santilate, pre- 
cum popa deveni preot. 

Incepând Curierul Român, prim'a fâie publică 
que appără de quând există România, la, 1828 Mar- 
tiu 25, Curierul român cu dioa Bunei annuntia- 
țiuni, dette nuvella quea bună, şi limba română 
înauguro o eră nucă. - 

Altă luptă ânsă se începi, lupta speudolittera- 
ților, şi mulțumită lui Dumnedeu, provocatorul nu 
Tuiu eu. 

Prob'a este Curierul Român : foile lui stau de 
facă dela 1828 pînă la 1836. N'a fost începător în 
carrier'a litterară quare să nu afle colânnele lui 
deschise, ospitaliare şi amicali. 

Sublimu, mediocru, copillăreseu, tot eră bun 
pentru Curierul Român que încuragiă pe toți. 

Aur, argint, aramă, ferru, lemnu, pâiră, cără- 
midă, var, lutu, paie ânsuşi, tot eră bun pentru 
edificiul litterar şi naţional que se prepară. 

Junii litteratori — de vor tăce ei, nu tace con- 
sciința lor, şi Dumnedeu o scie — junii litteratori 
află tescurile iypographiei melle deschise, orele 
melle impărţite lor, 
__ Typographia mea deveniă, din di în di, alor, pre- 
cum foile melle publice devenisseră, în Ducuria şi 
ondrea mea, proprietatea Românilor. — - 

De cum a început Curierul român, callea que 
luă fu, după cum şi posteritatea o vă pute vede, 
callea que ducea Ia regenerarea şi cultur'a limbei, 
ajungând încetul cu încetul la sorgintea sau ori. 
ginea ei romana. 

Scopul meu nu fu de quâta punne o liniă de 
de demarcatiă între Romanismul amenințat de 
morte politică şi între Slavonismul que îl assăriă 
din di în di mai mult. 

Lupta se urdi şi mai tenace şi mai prelungită 
În contra mea, 

Românii quăror le appăram limb'a şi prin ur. 
mare naționalitatea nu me pricepea atât pe quât 
ine simţiră dela primul pas quei que de un secol 
precugetă spre ai asservi, : | 

Lupt-a fu lungă și inegale și ilegale în aquella' gi timp. Inemieii mei occulți eră mulţi și tari si dă 
din întuneresicu prin mâini române: Quăei din 

  

  

  

Români tnsuşi se sculară assupra mea combătenă 
Romanismul şi appărând Slavonismul. 

Cu quât mi se îmmulţiă adversarii, cu atât mi 
se împucină amicii şi cu atât mi se adaogiă cura- 
iul. 

8 Adversarii mei potenti şi ascunsi vrea să dea 
din întunericu pe la spate, lovindu-me prin Dra- 
gani şi Yoini, şi Shainoi, şi eu luam loviturele tot 
în peptu,  * 

udci quelle mai multe scrise assupră "mi eră 
saiyre anosyrie, pamflete pseudonyme, calomnii 
infame ; şi eu respundeam în numele meu. 

Si n'am respuns în dată; tăcerea. mea dată dela 
1828 pînă la 36 şi pot gicce pînă la 1838. De aqui 
înainie mărturiseseu quă (stă lovitura am întors o 
amar înapoi, tota datoria am întors” o cu capete 
şi interes. . . 

Port âncă cicairicele vulnelo» que luiau ; şi vor 
fi semne la posteritate quă le-am luat tot în pep- 
Au, tot d'a dreptul în numele meu, în ondrea mea, 
În inima mea, în sufiletul meu 6nsusi, appărându”'i 
fiinţa naţionale prin liberarea limbei. 

Vulnele ânsă que am întors adversariilor, nu 
vor mai fi cicatrice d'ondre, ci stigmate. Arp infer= 
ral fără distineţiă dela coloşi pînă Îa vermi tîrritori. 

Singur, pot gicee, în midlocul atâtor multi şi 
varii şi ascunsi inemici, lupla mea fu mai mult 
fapte de quât polemice. - 

Pînd quând adversarii mei da ă fară o panfletă 
sau o fasciculă. de diatribe, eu dam un volum de 
materii litterarie, sciincifice, morali şi politice, şi 
nationali. . 

Martur este Curierul Român de doă deci de an- 
ni, Curierul de Aînbe sexe în ştse periăde, atâtea 
volume de tradueţii, atâtea altele inedite, poesii na. 
lionali şi religidse, traductia lui Erodot, lui Dante 
şi quâte fură suspendule prin eveninmentele de- 
la 1848. 

Relaţia despre formarea theatrului naţional, sa- 
crificiurile melle în bani, în timpu în lectii gratis 
din secla philarmonică; : 

Traduetiile melle în partea dramatică, Mahomet, 
Amphitrion, corrigerea şi iypărirea altor traductii : 
prin quari măi tot Moliăre se făcu cunoscut Româ- 
nilor şi quari formară începutul unui repertoriu 
al theatrului national ; 

Luptele que avuiu a sufferi și din partea gu- vernului, şi din partea invidioșilor; 
Deschiderea teaseurilor melle la prima typatire 

a lui Horeru, şi la consciințidsele traduciii alle 
Dlui Aristia ; . 

Se vor narră pe largu de elevei scolei philar- 
monice, de D. Aristia, de mulţi din traducătorii 
primelor opere dramatice, cum şi de D. [. Russet. 

Al cui a remas câmpul? al. quellor în favorea 
Slavonismului sau în a aquellor pucini que se 
luptă pentru Romanismu ? Ă 

Popii începură a se preoți cu toţii și a nu mai 
scrie popesce; lilterații împinserd radicalismul 
mai departe şi de quât mine; junimea tota şi băr- 
baţii actuali nu vor să mai audă de slave şi de 
cinsti străine. 

Litterele străbune luară dreptu de cetate în 6n- suşi sedlele stabilite prin Kisselet, şi şubt ânsul 
gospodăratul şi beilikul lui Stirbeiu, 

LB 

Dela 4848 închidându.mi-se arsna liilerariă cu 
închiderea Curierului Român, fuiu aruncat în 
aren'a politică, -
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Devisa mea fu : : 
« Urr&scu 'Tyrania —'Mi e frică de Anarchie, » - 
Incontra Tyraniei que abhortam proclamâiu |i- 

bestatea prin pace. 
« Pace voe! libertate vot! » 
Incontsa Anarchiei, oppusseiu ordinea. 
« Respectu la personne, respect la proprietate, » 

__ In-contra nedreptătii, şi violaţiei, oppusseiu jus- 
diţia sau equilibrul între condiţii, ” 

« Nedreptu este quei mai puțini a împilă pe 
„quei mai multi ; 

« Violent ânsă este qua, quci mai mulţi să îm- 
pile pe quei mai puţini. » 
ţ Una eră abus de intelligintă şi alta abus de 
orţă, 
Prin aqueste principe, sprea derăpănă şi Tyra- 

nia şi anarchia, me sculaiu încontra Protectora= 
tulu exclussiv al Russiei, 
__Quăci dela dânsul veniă şi despotismul şi anau- 
chia, dela dânsul şi impilarea nepedepsită a 
Româno-phanariotilor, şi Zaverele hyspilantesei 
şi Brăilene, şi ânsuşi programmele incendiare şi 
communiste din 1848. 

Aşă slrigaiu, şi slrigaiu cu singur : jos protec- 
toratul ahusivu al Rusiei, şi chiemaiu de arbitru pe : 
Franca, Englitera şi Germania din preuna cu 
Tureia, 

Proclamaţia din Islaz din 9 Iuniu 1848 este 
artar, .. . . . .. a. 

Ansă agenții Tyraniei şi cu filii Anarchiei sau 
ai Periciunii făcur6 causă commună şi alreia di 
după ajungerea mea în Bucaresci, me arrestară 
spre a me uccide din preună cu DD. Tell şi Ma- 

que lepădasseră programmele anar- . 
chiei, şi făcusseră causă commună spre a combatte 
ghierul, 

Tyrania şi a susţinne ordinea, respectând person- 
nele si proprietăţile. 

Popolul. ne mântui; pentru quă popolul doriă 
libertatea şi detestă că şi noi anarchia ; pentru qud 
popolul fussesse vietim'a şi a Rumano-phanarioti- - 
lor şi a Zaverelor, , Me 

De aqui în ainte o luptă conlinuă şi din partea 
Despaţilo» şi din partea anarchistilor sau a tur: 
buratorilor din meserie, pentru quă aqueste do& : 
margini tot d'auna s'appropiă şi îşi dau mâna: 

Arrestarea la Petroşiţa, persecuția âncă din ţer- 
ră, dilem'a cu arderea regulamentului, vocifera- 
țiile que me urmără în Transilvania, şi în Paris; . 
Calomniile din Constantinopole şi din Brusa; 

Comitele democratice şi sociali que făcea atâta 
-reu causei române pe quât moderaţia şi legitimi- 
talea Românilor nu le putusse âncă facce nici un 

ine, . 
Marturi sunt din Românii din Paris şi din Bru- 

sa, martiri mai mari sunt faptele quă doi anni am 
tăcut la tote calomniile pînă quând vedeam quă 
numai eu sunt [inta de lovire. 

Martură este ţăcerea mea pentru quă memo- 
riurile melie nu le publicaiu de quât lu 1851, şi 
fârte trunchiate. 

" Quând ânsă văduiu quă râul que mi se face în 
parte este puţin pe lungă reul quc se ace în ge. | 
nere Naliunii. 

Quând veduiu din preună cu alți Români quă : 
suveranii aveau într'odă să fiii chiemaţi de a de- 
cide sâriea unor popoli că ai nostri; şi qud a se 
formă Românii în comitete democratice şi sociali, - 
şi după aquel tărâm a querre dela monarhi drep- 
turile Românilor, eră nu numai imprudent, ci una 
cu a face trebele inemicilor naţionalitiaţi nostre; 

Altunei eram dator a nu mai tăcă secrisele: 
melle în francosesce au priorilatea lor; elle lu-   

minară Europ'a, quă Remânii la 48 fu fură nici 
democratiei, nici sociali, nici rebeli încontra Tiiw- 
ciei, nici indolenti sau nep&ssători despre legiti- 
mele lo; şi qu6 Românii, departe de a fi rebeli nu 
fură de quât conservatori. 

Aquelle scrieri arătart que ă Protectoratul Cza- 
rului, que a fost mişcarea română dela 48; şi qua 
re şi unde eră speranţa Românilor. 

Quâţi vă Români mai neavuţi de quât mine din 
Brusa conlribuiră o parte pentru typăniiea aquellor 
scrieri destinate a se împărti gratis : 

Si în Typographia din Paris a Dlui Preve se 
scie quât am dat eu singur din pâinea exilului; 
şi de quâte ori îmi lipsiă pâinea, luminarea şi fo 
cul pe patul figurilor, spre a reuşi a facce lumi- 
bă în lumea, ofilciale. . 

Mai târdiu capăcităţi 'nalte şi pene francese re-- 
numite. tractară adeverata causă a Românilor şi 
cu talent şi cu reuşita mai mare; scrierile melle 
serviră ânsă de base tutulor scriitorilor spre a de- 
monstră Europei quă Romanii n'au fost rebeli, nici 
democrați desereeraţi după cum îi presentă la Re- 
vue des Deuz- Mondes, IA ssemblde Nationale şi alte 
Jurnale întemeiânduse pe comitetele democratice şi 
sociali alle inemicilor şi calomniatorilor mei. 
- Giricularele ministrului quellor din afară al 
Francei, alle Dlui Drouyn de Lhuis que la 49 şi. 50 
nu voiă să no asculte, la 53, mai nainte de decla- 
varea resbellului eră pline de phrasi şi de principe 
întregi copiate din memoriurile melle date la ca- 
binetale Francei şi al Engliterei şi typarite în me» 
moriurile generali din 1851, 

Historia Dlui Elias Regnault unde vorbesce de 
Gmenii dela 48 că DD. Maghieru, Tell, preotii Sapea 
şi Ion, nu facee de quât o copiă din cuvânt în cu- 
vânt după ritrasele que am dat eu. 

Resbellul nu se făcă, şi pacea nu se închied de 
quât pe principele proclamate de Români prin vo- 
-cea mea, prin pâna mea şi prin perderile şi suffle- 
rințele melle mai mult de quât alle tutulor; 

Pacea nu se închied de quât prin annullarea trag- 
tatelor Russiei cu Turcia (tractate que fussesseră 
în disprețul drepturilor Românilor),prin annullarea 
protectoratului exclusivu al Rusiei şi inființarea 
protectoratului collectiv al Europei întrege, prin 
invoirea de a consultă dorințele Românilor. | 

Într'o luptă que ţină dela 1848 pînă la 1886; al 
cui a remas ttrrâmul? al falsilor democrați şi so- 
cialisti, sau al unui popol întregu que fărda sci . 
nici que va sii, dică Democraţia şi Socialismul, 
strigă trei luni de facă şi opt anni astupat : Trac- 
tatele lui Mircea, lui Vlad V, lui Bogdan şi lui Pa- 
tru Rareşu? 

Timpul de a culege fructele victoriei unei lupte 
şi unui martiriu de opt anni a doi popoli întregi 
veni din preună cu annul 1856. 

Că o sentinellă avanțată pusă de a, dă de scire 
la appropiarea inemicului, quând în 1856 stri- 
gaiu : Quine & cold? Desearcăturele puscelor nu 
veniră din facă din partea inemicului : 

Sute de pusce se descărcără din apoi dela quei 
que se dicea quă sunt puşi în veghie că si mine. 

Loviturele que luaiu nu fură în pept din partea 
inemicului, ci în apoi dela pseudopairioţi, que dă 
să mă uccidă penteu que să dau de scire qud inemi- 
cul vine pe ascuns. 

Inemicii seculari începurb a trecce de amici în 
câmpul Românilor que *şi petreceă în bucuriele 
unei păci mai rece de quât pecea mormânturilor. 

Lovit de morte de pusce române, nu încetaiu a 
strigă : Conservatorul eră vocea astupată şi fară
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nume a quellui lovit de ai sei, şi cădut în mâna 
inemicilor că prisonier. 

A murit Heliade! strigă fostii mei. adeversarii 
de pe arena liiterariă şi polițică; A murit Heliade! 
începură a strigă şi însuşi amicii mei. 

Heliade nu eră mort; ci assemenea unei femei 
răpite şi inchisse în vre o monăstire pentru amorul 
seu legitimu, arruncă de quând în quând peste 
muri quâle o scrisâre, que n'ajunge sau ajunge 
fârte desfigurată la objectul dilect al inimei salle, 

Heliade nu eră mort, pentru quă omul nu mâre 
de mârie morale şi politică, de quât numai quând 
se uccide singur. 

La 4850 scriam Românilor din Paris, şi Româ-- 
nii mă aveau de adevăratul lor avocat. 

« Vam predicat doă deci de anni uniunea cu 
Turcii, nu pentru quă se numescu Turci (sau pen- 
tru quă au purtat cialmă şi acuma fes, aşă este în 
originalul român que pe francosesce nu se putea 
traducce) 

« Ci petru quă aqucastă uniune este legale (în- 
aintea luropei officiali) ; pentru quă & basata pe 
tractate; 

a Pentru quă Turcii au aqueiaşi inemici ; 
« Peniru quă Turcii potu şi au dreptul şi da- 

toria de a vă appără (Românilor) ; 
« Pentru qud voi puteţi a'i susţinne fără pre- 

judiciu (șau perdere a drepturilor vâstre) ; 
- « Pentru quă sustinerea vâsiră le dă o forță mo- 
rale, o forţă politică, : . 

« Ansă daqua 'Tarcii ar deveni innemicii vostri, 
daqua ar' începe a cugetă spre a desființă existin- 
ţa vâstra nationale, de ar” deveni complici ai Cza- 
sului (nu 'mi trecea prin minte quă vor deveni 
compliei ai Kaiserului) ; attunci n'așu mai fi Ro- 
mân, invitându-ve spre a amă pe innemicii vos- 
tri. » (Către Româui Impressii şi Suveniri alle 
unui Proscris, paginea iij). . 

Quând după articolul dat în Lig'a Popolilor 
annul 1850 luna lui Iuniu, în quare se prevedea 
resbellul que erăsă fiă nevoita Europa ă dă Russiei și 
prin urmare simţiam quă se appropiă or'a quând 
Uniunia ambelor ţărre vă avă a deveni o questiu- 
ne europeana, attunci în Memoriurile typărite Ia 
Paris 1851 cccă cum îmi exprimam temerilele 
melle de adeveraţii şi quei mai pericoloşi inemici 
ai Uniunii. 

« Spre a reuni mai multe părţi într'un singur 
corpu se quere nisce misdloce, nisce legăminte pro- 
prie spre aquest scopu. 

« Quare este nodul capabil de uni pe Napoli- 
tani cu Piemotesi, şi cu miglocul Italiei, şi de a'i 
facce o natid? 

« Gergul 6re que se vorbesce în fiă-quare po- 
pulațiă, sau limb'a unitarii a lui Dante, a lui 
Ariosto, a lui Tasso, etc., adoptată în tote scâlele, 
în ile cancellariele, în 16te theatrele? 

« Religia 6re que îi unesce eu Tudoshii caiholici, 
sau drepturile publice, libertățile la quari aspiră 
tot Iialianul dela Miadă ndpte pînă la Miadă di? 

« Quare este nodul que vă pute facce din igte 
elementele teutonice o Germaniă mare şi unită ? 

« Diflerintile gerguri re din regiunea. Sassilor, 
din Ducatul Austrici, dialectele dela Nord, Kaise- 
rul Austriei, Regele Prussiei, şi atâţi alți regişori, 
sau Gethe, Schiller, limb'a aquestor'a que deve- 
ni linb'a unitară, limb'a rațiunii? 

« Quând  întreprinseiu d'a predică uniunea Ro- 
mânici, primele'rii occupatii fură d'a formă o 
limbă unitară compusă din elemebtele tutulor pro- 
vințielor României,curătiță de tote absurdităţile ete. 
rogene și de crescăturele parasite, descureată că din 

  

    

lincoliuri de slovele străine, que o addusseră a nu 
mai fi cunoscută nici sfrăinilor nici Românilor, şi 
înfăcişată infine Europei în propriele salle littere 
romane ; 

« Aceusătorii mei îmi dau luptă dela 1830 ; și în 
aqueastă luptă nu facu de quât a appără vorbele 
slavilor si slovele lor, disformităţile străine que 
țin naţia în stare de popoli diseminati, şi limb'a în 
stare de gerguri proprie de a inspriră rîsul şi bat- 
jocur'a unei provinţie de altă, şi d'a perpetuă des- 
binarea intre dânsele (1). " 

« Accusătorii mei, scriu &nşusi şi în aquest mo- 
ment în midlocul Parisului cu slove russesci. 

« Quând este vorba de adeveratele legăminte 
que potu reuni elementele României, accusătorii 
mei nu facu de quât a se oppune la ori-que mid- 
locu de uniune; 

« Ei combat limb'a unitariă; 
« Ei facu causă commună cu quci que vor să facă 

pesăteni locatariişi prin urmare străini în patria lor; 
« Ei se află în allianţe şi în relații directe sau 

indiveete cu partitele românophanariote que se 
concentră în partital propriu russu (şi astădi aus- 
triacu). » : 

« Si quând este d'a justifică ealomniile manifes- 
tului lui Nesselrode, d'a secundă intrigele tene- 
brose (que una declamă şi alta cugetă), altunci ei 
începu a declamă qucea que n'a professat nici o 
dată; ei se facu unionisți și împingu junimea a 
compromite caus'a dela 1848, caus'a spontaneă a 
popolului. | 

« Nu, Domnilor phanarioti şi ciocoi, Nâtia nu 
ve recunâsce dreptul d'a luă initiațiva quând e 
vorb'a d'a vorbi în numele ei. 

a Părinţii vostri-au rempins, despreţuit, persecu- 
tat şi combătut pe prophetii şi apostolii României; 

« Voi ați persecutat şi combatut pe discepolii 
aquestora; ați batjocorit memoria şi mormintele 
scriitorilor nostri, combătând idea lor de o limbă 
unitară, 

« Părinţii vostri s'au“incercat d'a înnecă em- 
bryonul Romaniei âncă dela a lui concepere, a'i 
sugrumă din sînul &usuși que îl purtă : 

« Acum or'a nascerii lui se appropiă, şi voi lua- 
răi inițiaţiva d'a'Ismulge din rărunchii patriei mai 
'nainte d'a se nasce, d'a facee dintr'ânsul o stirpi- 
tură, d'a'1 arătă lumii fard nici un princip de viaţă; 

« Quăci voi aţi desecat sînul mamei salle ; "iați 
smuls tot eu que se putea nubi, tot cu que putea 
a se creste, tot cu que 'şi pute facce educaţia. 

« Nu, scriți, după cum ve sunt şi gusturile şi 
messeria, scriți în târră spre a ve vinde sau a ve- 
dă în arendă moșiile, după disposiţiile regulamen - 
tare, spre a ve vinde mai din ainte ţiganii, (pînă 
quând nu vor începe a se liberă) 

« Si a ve trimitte bani spre a ve înțolă în mid- 
locul Parisului şi Londrei cu manta patriotismului 
si a democratiei. 

« Să ve trimitiăi bani spre a punne a se turnă 
înadis la Paris slove russesei cu (uare să typariţi 
românesce, midlocu în adever demnu de Yoi, cu 
quare veți put€ constitui « Românie, numai bună 

e dat spre înghitire Slavoniei. 
« Quei que se declară a ve urmă sunt or semenii 

vostri -or sclavii vostri, sclavi de aqueia que nu 
potu fară stămpân, » (Memoires... 1854, paginea 
404 şi 405). _ 

(1) Intemeiaţi pe aqueastă seolă, strigă diploma- 
lici turci şi austriaci quă nu este possibile uniunea 
ambelor principate, pentru quă dialectele lor sunt 
diverse.
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Aqueste sunt scrise par” quă ar' fi vădute în 
dioa de astădi. Temerile melle se realisară pentru 
qud vedeam quine avea să ia iniţiativa uniunii: nu 
Paulii forgovici, nu P. Maiori, nu Cichindeli, nu 
Shincai, nu Lazari, nu discepolii aquestor'a, ci 
filii persecutorilor ideelor lor quellor mari, apos- 
tolii şi apperătorii Slavismului, agenţii secreli ai 
Austriei, 

Spunne'mi que căliăugă ai, şi eu să'ţi spuiu que 
vei păţi pe drumu. 

Tot în aquelie Memoriuri, quând quel din urmă 
din quei intraţi în Turcia me determinaiu la 1851 
a me internă în Chio lângă copii mei, intrând cu 
aquea carle în mână, scriam către Români şi Turei 
professia mea de credinţă. 

“Citească-o Românii întregă, şi acum me vor pri- 
cepe și mai bine; citească epistolele melle scrise 
în românesce şi le vor pricepe acum şi mai bine. 

Cadru aquestei relațiuni nu me iartă de quât ă 
traducce din fracoserce quâte-va numai din quâte 
diceam în aquelle memoriuri : 

« Daqua scopul misciirii (dela 1848) a fost de a 
desvăli intrigele Ruvssiei, şi d'a demonstră Euro- 
pei qud Românii nu eră aşă de Russophili (după 
cum Russia făcea a crede Europ'aj ; 

« Daqua scopul miscării a fost numai de assi- 
gură existința natiunii, proclamând şi propa- 
gănd principe quari mai eurrend sau mai târdiu 
îşi vor dă resultatele lor şi vor mântui nationali- 
tatea română; 

« Mişcarea attunci nu este perdută, ci din con- 
tra, noi în disfată ânsuşi ne vedem triumiul ; 

« Quăci este de a juns quă Românii au dat semn 
de viață (si airea gicu qud dând semne de viaţă 
sau depărtat de excesele deplorabili din alte 
ţărre) ; . . 
„« Este de ajuns quă ei au demonstrat qui îşi 

cunoscu inemicii, qud sciu a'şi reclamă drepturile, 
a respectă ordinea şi a dejucă intrigele din afară. 

« Românii făcură a înapoiă sau a se trage Rus- 
sia în apoi cu un secul întregu, şi 6ccă triumful, 
(Pag. 396.) » | 

Si mai sus pag. 389 şi 390 în memoriul dat la 
cabinetul Marei Bristanie în 10 Noembri 1850 : 

« Moido-valachia pusă o dată în apptrare des- 
pre invasiile unui vecin que nu pre este aşă de 
scrupulos, şi protegială în autonomia sa, ar' în- 
cetă d'a mai fi Russiei că o pradă atât de facile, şi 
mar" mai îi expusă d'a deveni câmpul de bataie al 
resbellului latent al Russiei în contra Turciei. 

« Ansă aqueastă protectiă (collectivă a Europei) - 
n'ar' îi de quât iaro stare de împilare nucă, de 
n'ar avâ de scopu ă ajunge la soluţia definitivă a 
încurcăturelor actuali; daqua adică (aqueastă nucă 
protectid) n'ar facce a se respectă tractalele que 
există între Moldo-valachia şi- Turcia, după vechile 
drepturi şi datinc alle aquestor dos țăvre, qua după 
autonomia lor, elle singure prin liberă discussid să 
se occupe de legi proprie ă mulțumi tâte inte: 
resele, ă assigură fericirea ţărrei, şi ă dă Eu- 
ropei idte garanţiele dorite. ». 

Nimeni n'a profitat din aqueste însemnări, nici 
Europa vingătore, nici Românii pentru quari în 
quca mai mare parte s'a făcut resbellul. Russia 
ânst şi Austria sciură să adduccă lucrurile cum 
încurcătur'a despre quare vorbescu să deviiă şi mai 
mare, şi Românii să fiă violaţi că nici o dată în 
autonomia şi drepturile lor. 

Iar în quât pentru Turci quăror attunci totă 
România le eră amică, €ecă cum me exprimam : 

« Quât pentru sentimentele melle către Turci,   

nu pot fi altele de quât aquellea que vor ave si 
Tureii către România; - 

« Voiescu Turcii să fiă amici Românilor? voiu fi 
şi eu amicul lor. Voiescu ânsă a violă drepturile 
Românilor? Sunt dator din preună cu tot Româ- 
nul quel bun a appără drepturile nostre. » 

Si mai la valle în aqueaşi pagine. 
« Daqua Tureii'mi ar dicce : Pentru quă te dici 

vassal credincios al Inaltei Porţi (în gur'a. lor puiu 
vorba Vassal); pentru qud noi am dat asil copii- 
lor tei, că şi altor Români, (că şi strâinilor Ungu- 
ri, Italieni, Poloni dicu mai sus); 

« Taci quând vei vede qui noi violăm autono- 
mia ţărrei vâstre; ajută-ne spre ă facce dintr &nsa 
o provițid turceasca sau un paşalik; — 

« Attunci le aşu respunde : Copii mei sunt în 
mâinile vostre; întrebaţii daqua potu acceptă 
în moştenire desondrea tatălui lor. 

« "Recti-me viiu şi eu (în mâinile vâstre) lângă 
copii mei, şi cu toţii vă vommu arătă, qud scim cu 
toții muri. » (Pag. 495.) 

Si mai la valle : 
« Începu narraţia miscării române prin Procla- 

matia. constitutionale; şi o termin prin demons- 
traţia quă drepturile nâstre au fost violate. 

« Caut dar a află assupra cui cade şi se appesă 
responsahilitatea despre călcarea drepturilor n6s- 
tre; şi me declaru în contra ori-guarui inemicu al 
patriei melle. , 

_« Si inemicii quei mai fatali şi quei mai execra- 
bili sunt elevii sedlei phanariote, apperătorii Sla- 
vonismului, altoit în Românismu. » (Pag. 406, 
8 luniu 1851.) 

Aquestea ânsă sunt numai vorbe, numai decla- 
maţii ; lumea asteptă fapte. 

Quâte am vorbit dela 1832 pînă la 1848, quând 
a venit timpul de fapte, am sacrificat viitorul a 
cinei copii şi am remas şi eu şi ei mai pe drumuri 
de quât toți. - 

In peptul nimului de quât al meu sau pus dece 
puşce alle soldaților lui Solomon. 'Trăiesee Solo- 
mon şi pote mărturisi ; 

Pe mine w'au trimis la Turgovişte spre a fi ar- 
restat la Petroşita; în tote listele de proscriptii nu- 
mele meu figură mai sus de al tutulor că capul 
unui tilhar în punta unei ţepe. 

Quând eră vorb'a de recompense— nu materiali 
quă de aquellea nu s'au scris nicăiri, ci morali — 
numele meu eră în codă, sau nici de cum. 

In străinatate eu veghiam cu dillele şi cu nopţile, 
şi în doi anni quât şăduiu în Paris nici Luvru, 
nici Pantheouul nici Grădina Plantelor n'am ve- 
dut cu ochii, que mi se întunecă scriind şi copiind 
de quâte dece ori quâte se iypăriră, qua să se pâtă 
Iacce lumină despre alle ţărrelor nâstre. 

Toti paginea costă limpu, spese, şi spesele se 
ficea din pâinea amară que îmi lipsiă şi aqueea, 
Obolul nu "mi lipsiă pentru typographiă ; îmi lipsiă 
ânsă pentru quelle mai necessari, din quare ni- 
micu nu 'wi amără suffletul atât quât lipsa hâr- 
tiei şi a lumînării; i 

Attuuci şădeam în al treilea planu sau 6lagiu ; 
acum a cat Dumnedeu de mam mai înalțat, typă- 
rind Biblia: acum s&du în al cincilea, au- dessus de 
Ventresol, quare pe românesce curat va să dică în 
al şepteiea. — Românii din Paris sunt marturi de 
aqucastă înăltare. 

Este natural : cu quât 'nainlim cu annii, cu 
atâta mai mult ne appropim către ceru. 

Q)uând în fine veni timpul lucrării despre quâte 
am dis dela 1848 pînă la 1854; şi quând fuiu tri- 
1nâs —nu m'am dus eu de bună voie, quăci vedeam
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Comedia resbeilului şi prevedeam resultatele lui, — quând fuiu trimis Îa Shumla, în locu, de a fucee că alţii, de a luă graduri şi titluri, me pusseiu a'mi facce ochi que nu eră nici de cum de cumătră cu Austria, 

Din miglocul quartierului general din Shumia, descoperiam missiunea Majorului austriacu Tom, 
şi dam memoriuri pentru uniunea principatelor. Memoriul meu din 10 Maiu 1836 dai în Shumla către Inalta Portă prin mareșalul Omer Paşă nu vorbe, ci faplă; : 

Si faptă cu atâta mai mare şi mai cutedătâre, cu quâi quă eram considerat că un impegat al Tur- ciei atlunti, și sciam quă Austria devenisse aliata ei cu prețu de ă nu utilisă în nimicu pe Români, 
cu prelu de a allungă pe toți Românii din Shumla. 
Am reuşit infine pînda desplăcă atâta Austriei în quât să qutră lormal expulsia mea din nuou din Patriă, 
Si quând Omer Paşă, que me trimissesse cu 0 missiune speciale Ja, Constantinopole, me rechie- mă să me întornu mai curând, şi Reshid paşă că ministru quellor din afară îmi disse formal quă nu mă mai pot întură în ţerră la (uarlicrul gene- ral, quăci se oppune Austria; 
Eu îi respunseiu assemenea de formal în mig- locul preseanței ministerului : | 
« Sunt guverne şi persânne quăror & dator qui- 

nevă a le ambiţionă favorea şi stim'a; 
« Sunt guverne şi persone pe quare quinevă este dator a le menagiă; 
« Sunt ânsă guverne şi pers6ne quăror este da- tor ot omul onestu anu le ambitionă de quât urr'a şi persecuția. - 
« Nam lucrat şi nu voiu lucră în viața meu de quât pentru onrea de av givverne că al Auatriei inemice de morte. » 
Quând tractatul din Paris se făccea, şi print” însul se dă dreptu Turciei de a convocă ea repre- sentanţii ambelor Tărre în Divan ad hoc, si apoi de a le octroyă, costitulia ; 
Pe quând cerșătorii de Domniate, inemicii as- cunşi ai Uniunii și creaturele lor şi satelitii lor or. biă minţile Românilor spre a nu vede pericolul, şi pr&-înalţă traetatul din Paris; 
ku din miglocul Tarcilor scriam către Jurnali- stii Europei şi către Ramâni dându-le de scire, încă din 30 Maiu 1856 (quâte scriam încă din 34 şi 55 se vor vede şi aquellea o dată la lumină) scriam că quelle următâre şi mai tari de quât aquestea, 
« Nu ne propuneţi (diceam către cabinete şi mai virtos Russiei) nu ne propuneţi o uniune illegale, nepossibile, sophistica, absurdă, cu scopu de a dis- iruge uniunea, naturele şi legitimă... » Pentru quă cum diceam mai sus: 
« Nici o dată ambele Principate n'au fost atât de desunite (şi cum am dis pretutindeni atât de violate în drepturile lor) că acum de quând li sa aruncat în ainte aquestu meru al Disordici quc îl numescu uniune. » . " Quine nu void adeverata uniune, şi mai vârtos eu que am visaț'o, am invocat'o, am cântato în tota viaţa mea ; ânsă pentru qui vedeam minciu- nea pe buzele tutulor que luasseră initiativ'a aqueslei idei salutarie, spre a o întârce în folosul seu parlicular fii quare și în perderea nâsiră ge- nerale, mă sculam că nimeni altul încontra pSeu- do-uniunii, 

Ă Si quând vedeam 

  

Si qu i qud Turcia amăgilă de ina. - înicii ci mortali, începea a da semne qu5 din su- |   

zerană vă să deviă suverană în puterea nsuşi a tractatului din Paris, adaogiam : 
« Spre a se facce guvernul lureu suveran al Moldo-valachiei ceată mai ântfiu să aibă o sabiă mai 

tăietâre de quât a lui Bajazet și a lui Mahomet II, şi a se înturnă cu palru seculi înapoi. » 
Si aivea : în 1834, decem 7. 
« Qua să transforme în pashalikuri ambele Prin- 

'cipate, ar' fi nevoie a îne hipui pe Turcia cu patru seculi în apoi, şi o Moldo-valachiă locuită de Greci şi de Slavoni (qiie se lissară attunci ă se do- 
mină). 

« Adueste dot ţerre sunt locuite de cinei mil- 
li6ne de Români que'şi cunoseu historia Patriei, 
şi mai mult de quât tote îşi au semtimentul si 
consciința despre drepturile lor. » (Serisâre către jurnalul la Presse publicată în scrierea Dlui 
Russo, pag. 154). . : 

Quând în fine temerile melle se realisară, şi fir- 
manul veni Bă convâce Divanurile ad hoc, quând 
do ţărre întrege abdicară la dreptul lor de auta- 
nomiă recunoscând : 

Traclutul din Paris, 
Convocarea Adunărilor prin Finnan, 
Si denumirea de Divan ad hoc Adunărilor 

generali; 
Eu dam Conservatorul din miglocul 'Turcilor, Articolii : 
Convocarea Divanurilor ad hoc; 
Turcii şi Românii, 
Innovaţiă attentatoriă Drepturilor Moldo-vala» 

chiei, , 
Firmanul! ! 
Progresul vine de sus în jos; 
Boieria, 
Proletariatul în România, 
Catholicismul în România, |. 
Naţionalitalea în desnaţionalisare, 
Hydra Phanariota, şi 
Conservatorul că Român, 
Sunt probe de ajuns în aintea generatiunii de acum şi la posteritate pînă vă există România, şi ânsuși la străini, spre a învederă quine din ad- 

versarii mei şi din mine avea mai scumpe şi mai 
sacre drepturile Patriei? — quine se expunea la 
nuoe persecuții? ei que se ducea a mulțumi comis- 
sarilor de spre venirea lor spre a le batjocori spe- 
ranţele, puiudu'i a'şi rupe singuri tractatele pe 
quari se basă drepturile lor; sau eu quare seriam : 

« Minţile Românilor au fost duse după visul 
quel frumos al uniunii, şi nimeni n'a voit nici să 
mai audă quă Autonomia în quare a stat viața na- 
ționale eră în pericol, 

« Nimeni n'a vrut să citească tractatul din Paris 
que condamnă pe Români să nu mai existe că 
Naţiă autonomă 

« Ast fel quând vor ă tăiă mâinile sau picidrele cui vă, îi ofiere mai ântâiu narcotice que îl addor- mu, sau spiriluvi que '] înbâtăi, spre a nu mai simți operaţiile que vă ave si suffere. 
« Dârme, bietul condamnat, sau chiue visând 

fericirile tote, şi quând se desteaptă,. mâinile, piciorele îi sunt dejă şi îngropate. » (Cons. pag. 39 şi 40.) 
Si mai departe unde exoctu mamele, surorile şi 

filiele n6stre, ă facce elle îneai o demonstralid prinirun doliu general, daqua bărbaţii se vor 
decide a recunâsce firmanul şi tot que le răpesce 
autonomia şi tote aqueile drepturi de suveranitate 
a Pawiei ; adagu : | 

« Demonstrația v6atră, o angeli custodi dela nascere pină la mormânt, vă învederă âncă 0 dată
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quă femeile au luaL iniţiativa la tgte faptele quelle 
mari... _ 

« Daqua toți strigă sti se crucifice să se eruci- 
fice România ! daqua filii ei au devenit instrumen- 
tele erucificatorilor ei ; 

« Dagua Caimacamii, vai ! vor jucă votul lui Erod 
şi lui Pilat, (şi Boierii al Phariseilor); 

« Atunci abandonat'au Discepotii pe Domnul; 
iar Femeile nu s'au destipit de dânsul : 

« Veniţi voi în doliul vostru a stă de de parte 
înaintea Crucii pe quare se întinde Patria de șâse 
carnefici; qu5 tot voi purtătâre de myr veti fi 
quari veti annuntă învierea României. » 

Intrun cuvânt Conservatorul întregu dela un 
capet la altul este o neîntrerupia proteslaliă în- 
contra violării drepturilor Pauiei ; 

Protestaţiă violentă, propriă de a'7mi facee mii şi 
mii de inemici potenţi; propriă de a'mi închide 
pentru tot d'ana porţile Patrici şi a muri de parte 
de copii mei abandonaţi în ultim'a neavere. 

Facil este a trecce quine-va de patriot daqua 
quând Rusul este tare strigă : să lvaiscă Rusul! da- 
quă quând vine neamţul : să trăiască nearațul! 
aqua quând învinge Napoleon : să traiască Na- 

poleon! daqua quând vin ştse commisari : să 
trăiscă commisarii | 

Anevoie este ânsă, quând Czarul & în putere și 
strivesce şi popoli şi regi, să '] declari în fac'a lui 
Dumuedeu și a lumii de qucea que a fost, şi să “i 
spui quă jumătatea aquestui secul vă contâmplă 
căderea lui. 

Anevoie este quând baioneilele Austriei occu- 
pând țesrele şi puinduse în posiţiă dea dictă, po- 
litica Europei, să spui quă nai irăit şi nu trăiesei 
de quât spre a av ondrea de ă fi persecutat de 
cabinete că al Austriei; 

Anevoie este quând dos țărre esu cu cunune, cu 
flori şi cu cântări în aintea a ştse commissari, tu 
să i numesci cu un an şi jumetate mai nainte după 
rolul lor que înadevăr au jucat. 

Florile, cununele, cântările, balurile, mesele, 
adducu, domniate, portofoliuri, Eyvernisele, nume 
bun de patrioţi, cu un cuvent ongre si glorie de 
pe saltea; 

” Protestaţiile melle wadducu de quât persecuții 
nuoe, exiliuri, neavere, şi mai mult de quât î6le 
mii şi mii de inemiti, și prin urmare, nume reu, 
uume calomniat. — Ducă-se şi numele; numai 
Patria fiă ferice, 
- Unde ânsă & fericirea ei? unde speranţele ei? 
Quând mai în urmă se queri dela etnigrați a 

suscrie un înscris îndatoritor către Turcia de quâte 
illegitimităţi tote, daqua voiescu să reintre în țerră, 
alții "1 au suscris, recunoscând cu agueasta Tur. 
ciei drepturi que n'a fost avut; alţi mau voit a] 
suscrie în ondrea lor, cu cutedaiu şi mai de parte; 

Eu scriseiu M. Salle Caimacamului actual. 
« Quă în puterea tractatului între Mahomei II 

şi Vlad V asticolul 41, unde dice : 
« Inalta Pârtă nu 'şi vă arrogă nici o dată drep- 

« tul nici d'a chiemă în Turcia, nici de a ţinne 
a cu forța în Statele salle nici un suppus al Ro- 
« mâniei sub nici un pretextu; » 
-„« Nu polu recunâsce dreptul Înaltei Poţi nici 
de a me ţinne cu forța în Statele palle, nici de 
a'mi dă ea voie de a reintră în Patria mea, şi mai 
virtos de a 'mi quere condiţii înseris pentru 
aqueasta, » 
“Quând infine, spre a facce pe Români ă căd€ 

în cursă, se delte voie tutulor” emigraţilor de, a 
reiniră în țerră qua cu dânşii mai târgiu să polă 
accusă decisia Divanurilor ad hoc. Ă 

  

  

Alţii nu întârdiară d'a dă de mâni şi de picidre 
în cursă şi d'a comprommitte cu ființa lor expres- 
sia dorințelor generali que aveă mai multe spre- 
ranțe de reuşită de eră pronunțată de Gmeni qu6 
s'au poroclit ai ordinii, 

Alţii, dicu, nu întărdiară d'a committe aqueaslă 
imprudinţă, quare îi împăcă cu tote cabinetele 
de rea credință, 

Eu me expuselu din nuou la nevoile drumului, 
străinăţii, neaverii, persecuțiilor, şi veniiu în Pa 
ris şi în Londra spre a typări micul dossar velativu 
la Principatele Danuhiene şi coprindetor : 

De memoriul dat la Shumla în 1854 Maiu 10; 
De articolul din Conservator Turcii şi Românii; 
Si de professia mea de credinţă : 

Quâte am fost dis cu un annu în ainte pe as- 
cuns Românilor în limb'a lor, m'am dus a le 
spune Europei întrege, împărtăşindu-le în franco- 
sesce : 

Cabinelelor diverse, 
Membrilor parlamentelor englese, 
Tutulor jurnalistilor din diverse tăvre, 
Si Gmenilo» de Stat şi de littere guellor mai 

renumiţi. 
Pe quând alţii recunoseca firmanul, eu diccam 

Europei întrege: - - 
« Inalta Porta pentru pesheshul annual que i se 

dă se îndatoreadă a respectă drepturile suverane 
alie ambelor Principate în tâtă plenitudinea lor, 

« Întegritatea, lerritoriului lor, 
« A le-ajută în contra învasiilor străine, ete. - 
« Făcutu-o-a? ” 
«« — Invasiile Tiitazilor, pashilor rebeli, alle Ru- 

şilor şi Ausbienilor; * 
« Imposiţia Beilor phrnarioţi; 
« Bucovina şi Basarabia smulse dela Moldavia; 
« Protectoratul Russiei ; 
« Regulamentul poreclit organicu;- 
« Convenţia din Balialiman; 
« Occupatia russă din 48 şi din 53. 
« Impilarea actuale a Austrienilov ; 
« Vinu (cu tote) a accusă pe Turci înaintea lu- 

mii întrege şi a &nsusi consciinței lor, — 
« Ardicatammu noi vocea quând vorb'a peşkeş 

Îu tradusă în tribut? 
« Incelat 'ammu noi vreo dată de a soldă aquest 

tribut annual, de a '] îndeci şi a '] însuți ânsuşi? 
« Lipsit 'ammu noi vre o dată dela împlinirea 

condiţiilor tractatelor nostre pînă la una? — 
« Si pentru quă ammu închis ochii la, quelle 

trecute; 
« Pentru quă nu ne ammu oferit la 1820, la 

1840, şi la 1848 întru a facce causă commună, eu. 
eteriile grecoslave ; 

« Pentru quă ammu învederat lumii întrege: 
quă suntem singurul element sympathicu guver- 

“ nului ottoman; 
« Pentru quă- ammu imprumutat Europei în- 

bege politica nâstră din 48, singura politică que 
veni acum în urmă spre a scăpă Turcia din peri- 
colul eminent în quare se află; 

« Pentru agueasta Sultanul îşi imagini quă 
adaoge quevă ia gloria sa, consimțind a convoi, 
adunările ndatre generali şi octroyndu=ne consti- 
tuția în disprețul credinţei promise de gloriogii sei 
străbuni?,,. » 

Peart 

Pentuu que ânst atâta stăruință d'a ținne una dela 
| 4854 pîno la 4858, şi d'a me sculă că nimeni altu
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încontra politicei falali a 'Tureilor, unde pînă 
aqui din preună cu mai (6ţă România nu le- 
am fost de quât amici? , 

Pentru quă din capul locului, âncă dela 1848, 
49, şi 50 am gis quă: 

« Eu predicu unirea cu Turcii nu pentru quă 
se numescu Turci, şi pentru quă au purtat o dată 
cialmă şi acuma fesu, ci pentru quo au aquellaşi 
inemicu ca noi, ete., ete. 

« Jar daqua Turcii ar'deveni inemieii Românilor, . 
de ar' cugetă'a desființă existința lor nationale, 
de ar” deveni complici Czarului sau Kaiserului... 
attunci n'aşu mai fi Român de aşu invită pe Româ- 
ni spre a'i amă. » 

Si alte assemena quâte se cită în paginea 68 şi 69 
şi despre quare am dis quă attunci eră numai vorbe 
numai declamaţii, daqua venind împregiurări fa- 
tali nu le aşu învederă prin fapte. 

Si făcândumi datoria către Români , atâția 
anni, n'am încetat de a 'mi o facce şi către Turci, 
aratându-le cursele que le întind inemicii commu- 
ni, spre a *i facce a se sinuceide prin violarea 
drepturilor nostre. 

Quari fură inemicii mei în luptele liiterară şi 
politică? 

Pedantii, Dragani, Voini, Shainoi, desereereetii 
“toţi; Slavonistii, quei que se sforță a demonstă quă 
suntem Daci, qua să se sforțe apoi şi mai mult spre 
a demonstă quă Dacii au fost Slari; 

Ciocoii adeveraţi din tote classile, Phanarioţii şi 
phanariotistii, agentii moscoviți toţi şi austriaci, 
Czarismul şi Kaiserismul. 

Turcii venduţi Austriei, spre a vinde pe Români 
şi pe Turci tot de o dată. 

Toţi quâti în Franca desonorară România şi în 
Romania pe Franca; 

Ciarlatanii în alle veligiunii,—voltairistii, scep- - 
ticii : theocapili, d'o parte şi atheii de alta; 

Quei imbătrâniţi în rele, quei que debutară în 
şi mai relle; 

Sugetorii Patriei în pace, despuietorii ei quând 
ea devine theatrul resbellelor ; demagogii şi anar- 
chistii, paralysatorii şi încurcătorii drepturilor în 
timpu de speranţe şi de regenerare. 

Omuleţi, fară disciplină în copilărie, desfrânaţi 
în junete, stătuţi şi ozioşi în bărbăţiă ; intriganți 
calomniatori, în maturitate ; 

Omuleţi que o parte din viață n'au făcut 
nimicu, şi queealaltă parte au petrecut'o facând 
la nimicuri. 

Omuleţi que n'au avut nimicu de sacru, nici 
dascălii que iau învițat, 

Nici părinţii gue "iau făcut, 
Nici părinţii que 'iau crescut; . 
Urdorile, lepr'a, ciuma morale a Natiunii, Filii 

Corrupţiei, ai Periciunii, și ai Păcatului, 
Cavalleri de industriă, jucători de cărţi, spa- 

dassini, uceigători. 
Terra îi scie pe toți şi îi arată degitul. 
In fine o lume întregă de vândători de corpuri 

şi de sufflete umane, multi, potenti, organisați în 
bande și privilegiați. 

  

  

  

Hei bine! que mai frumos şi mai recomadabil 
de quât da av€ quineva assemenea innemici.— Si | 
ânsusi de s'ar împle tot pămentul României de 
assemenea ființe şi de s' ar offeri tot typarul 
„Europei spre a le declară de 6meni onesti, de pa- 
trioți, şi, que este mai de mirare, şi de instruiți 
şi litteraţi; eu fard a le invidiă sau dori 
triumful, m'aşu stimă ferice de urr'a, de calomniile 
şi de perseculia lor generale, - 

Multumită lui Dumnedeu âns& quă ţter'a nu 
sunt ei, şi vorbele şi scrisele lor sunt "numai 
calomnii. - 

Terra este compusă de millisne de adeveraţi 
Români, toţi victime că şi mine; şi aquestia me cu- 
noscu şi pe mine şi pe dânsii, 

Viiă unul, presente-se şi dicămi : 
« Eu nu sunt nici Musca] nici muscăleseu, 
« Nici Neamţu nici nerteseu , 
« Nici pbanariot nici phanariotisat, 
« Nici ciocoiu, nici ciocoiescu, : 
« Nici cavaler de industria, nici jucător de 

cărţi, nici spadassin, nici uecigător; 
« Nici Digot, nici necredător, 
« Nici theocapil nici atheu, 
« Nici despotu nici anarchistu, 
« Nici pedant nici Sarsailă, 
« Nici slavonistu nici diicistu, 
« Ci Roman adeverat din moşi din strămosi, 
« Patriot cu fapte şi cu probe, 
« N'am trăit nici din sudârea altuia, nici că pa- 

rasitul altuia. - 
« Omu onestu, pietos, insiruit, ete, 
(Si de aquestia are Patria în tote conditiile filii-. 

lor sci); vilă "mi şi adaoge "mi : . 
« Si cu 16te aquestea, Rădulescule Heliade, te 

urrescu că toți străini şi parasiţii si sugători şi 
speculatorii tărrei, şi urra mea este basală pe cu- 
vinte, şi legitimă. » 

Viia infine toţi inemicii mei şi dicii'mi : 
« Tâie quâte ne înşiri nu sunt fapte, ci invenţii. 

Spunne-le altora, iar nu Româniior, » 
Firesce qui aşu tăcă : ânsă disa, affirmarea tu- 

tulor tot nu m'ar facce. a'mi perde memoriu şi 
econsciinţa faptelor melle. 

Si daqua astădi toţi le ar” denegă, elle ânsă stau 
de facă şi le vă judecă posteritatea. 

Nimeni n'a cunoscut quât am servit fratilor 'mei 
Români că Muscalii şi Nemţii. Persecutiile lor ne- 
împăcate sunt quelle mai convigătâre probe. 

Quâte am făcat în carriera lilterariă, ei singuri 
le simţiă quă cu atâta eră mai politice cu quât eră 
mai litterare. | 

Totă littera eră o semânța, de nationalitate, şi 
tâtă vorb'a româna appăriă că un spectru înaintea 
tacticei moscovite de mai mult de un secul. 

Si qua să mă întornu iar la carriera littera în 
queile que avea a resumă și pe quea politică. 

Elaborarea historiei universale que nu astptă 
de quâ! midlâcele typăririi; 

Traductia Bibliei prin a tâtea spese și sudori şi 
veghieri în comparatiă cu tote versiunile, și pun- 
nerea ei sub typar în nisce timpi aşă de critici, şi 
asvirlindu-me cu dânsa în focul a trei propagande 
mari; 

Biblicele infine que sunt o elaborare întreită de 
a Bibliei. 

Aquestea sunt fapte în cariera liiterară ; — şi ia- 
roşi :



- BIBLICELE, 79 

Aquestea sunt faptele pe arev'a politică. 
Voiu pute cade, aqui ânsă pe locu că un mar- 

iyr, în midlocul arenei, iar nu că un fugar. Stin- 
dardul meu & tot aquell'a sub quare m'am luptat şi 
assupra pretentioşilor descreeraţi şi assupra Turei- 
lor violatori, şi assupra quellor que 'şi au facut un 
jocu cu speranțele a doi popoli lasândui victime. 

Vulnele melle fură profunde, şi cu dânsele în 
facă şi tot în facă nu 'mi este ruşine a me presentă 
contimporanilor mei şi Posterităţii, 

Nimeni nu se presentă invulnerabil la luptă ; 
quine este egoist stă a casă în tâte multumirile 
salle; quine ese la luptă cată a se aşteptă nu la co- 
fete, ci la plumbu, nu la hommage, ci la loviri de 
sabia şi de lance dela inemici. 

Si cu quât adversarii mei loviră şi lovescu mai 
turbaţi şi din que în que mai îmmulțiti, cu atâta 
este semnu quă 'mi am făcut datoria cum săi dără 
forte amar, 

Assărit de 16te părţile şi din aflară şi din întru, 
îucongiurat de mii şi de mii, toti solidari între 
sine, toţi potenţii, armele nu le am dat nimului, 
stindardul nu "i am abandonat. Cu ellu înbrace 
voiu put& muri, cu capul pe dânsul în făşii din 
quari de nici una nu am lăssat a se attinge ine- 
micul. . 

M'am retras, nu abandonând câmpul, ci profi- 
tând de o appărută trevă spre a "mi restaură pu- 
terile desecate. 

Intrând alţii în anenă, presimţiiu trădare dela 
uni, împaginare de sufflet dela  2lţii, indifferință 
totale dela quei mai mulli. Situatia deveni din 
ue în que mai critica. Inemicii eră domni pe ter- 
râm. 

Uniunca îu calomniată, judecată, comdamnată, 
mai 'nainle de a se nasce, sau în riscu de ase 
punne în locul ei un pruncu bastard, frunetul unui - 
amor adulteriu şi monstruos. 

HI. 

Perdând ast fel tâte illusiile, vădând tâte spe- 
ranțele Românilor decădute, şi prin urmare naiio- 
nalitatea nostră în pericol, alergaiu, că părinții 
nostri la midiâcele și la noduri'e uniunii quellei 
adeverate, la limbă şi la Religiă. 

Alergaiu la iraducția Bibliei în limb'a de astădi 
şi a viitorului României, 

Forţele melle deveniră şi mai tari şi decisia mea 
inebranlabile quând descoperiiu quă noi Români, 
filii ai Bisericei Resăritului n'avem de mai mult de 
doi seculi de quât Biblia dată din Vatican. 

Nu me aşteptam ânsă în ultimele melle qilte 
a mă vede împins fard voiea mea într'o luptă re- 
ligidsă que mi se prepară în întunereeu, călcând că 
tilharii suffletul meu. 

Si attacul nu 'mi veni din partea eterodoxilor, 
ci dela ânsuşi orthodoxi quărora credeam quă le 

  

  

facu un serviţiu nu numai prin descoperirea mea, 
ci şi prin veghierile melle si sacrificiul ultimului 
obol. 

Nu sunt eu provocatul nici acum, mulțumită lui 
Dumnegeu ! Lovirea începi de peste Carpaţi prin 
Telegraphul numit Român. " 

Pînă a nu începe lupta, îmi vor iertă cititorii a 
le spunne pe scurt historia, de unde şi cum Thele- 
graphul Român se răpedi cu atâta turbare în nis- 
ce accusaţii aşă de grelle assupra'mi şi prinir'o 
diatribă din quelle mai triviali. 

De multu, âncă dela 1836 făcussem o programmă, 
spre a elahoră nisce poesii legate ast fel întresine 
cum în patru volume să facă un tot. 

Primul volum să coprindă şi să se întitule Bi- 
blicele 

Adoilea volum, Evangelicele 
AL treilea, Patria sau Omul soţial, şi 
Al patrulea, Omul individual. 
Iar întregul aquestor patru volume să facă o sin- 

gură poemă compusă din mai multe şi numită, 
Umanitatea, 

Parte din Biblice face şi Caderea Dracilor publi- 
cată ancă dela în 1838. 

Parte din Evangelice este Cutremurul şi alte 
poesii assemenea. 

Parte din Patria, este o nâpte pe Ruinele Tir 
govistei, că prelud, Mircea, Duelul Buzescului cu 
Hanul Tătarilor, Sburatorul şi &nsuşi Michaida, de 
nu m'ar fi arrestat decretul prin quare aquest herou 
me convinseiu quă suppuse pe Români la servi- 
tutea feodale şi alte assemenea, 

Parte din omul idividual este Seraphimul şi Che- 
vubimul şi altele curma şi Visul, din qvare Omul se 
desteptă la marginile mormântului. ” 

Aqueste poesii de şi s'ar fi vădut quă sunt pro- 
fane, şi quă drumul lor eră să trecă, cum au și 
ivecut quelle iypărite, prin censurele politice, ân- 
să fiă-quure nu le-a putot judecă de quât că de 
un autor chreştin şi filiu al Bisericei Resăritului, 

Prin nascerea și crescerea mea, prin occupaţiile 
meile literare, que nu aflau materiă despre limbă 
de quât în cărțile Bisericei que singure aveam, şi 
mai vîrtos din causa sujelelor que că poelu am 
fost alles, studiul meu de predilecţiă n'a fostu de 
quât Vechiul şi Nuoul Testament. 

Si n'a fost scriere a mea quare să nu fiă sau 
inspirată sau întypărită re unde de ideile biblice 
şi evangelice. . 

Mai târdiu în exiliul meu, în Chio, oceupându- 
mE întru a elaboră un curs de historia universale, 
fiă que omu competent cunâsce quă ducumentul 
qucl mai anticu pentru historiă este Biblia. 

Scriind historia, studiind Biblia acum, nu că 
poetu, ci că historicu, îmi făcuiu multe însemnări 
archeologice, historice, philosophice, morali, poli- 
tice, literare, şi Ensuşi religi6se, în multe locuri 
din verset în verset şi adessea &nsusi din vorbă în 
vorbă, assupra Bibliei. 

Aqueasta eră, o elaborare în parle cu totul pro- 
fană că şi poesiile melle que le abandonassem, că 
şi historia universale que o continuam; nu eră 
ânsă destinate a se typări de quât forte târdiu 
sau pâte după mortea mea. 

Pentru cuvintele que dicu în precuvâniare quă 
m& facură a traducce Biblia, aflândume din îm- 
pregiurări la Paris începuiu iypărirea Bibliei, 

Ansă nu târdiu appării scrierea din urmă a Dlui 
Proudhon que se scâlă încontra Religiunii şi îşi 
facce atâţia proselyti nu numai în Francia, ci în- 
tâte părţile lumii. 

Attunci creduiu de datoriă a me determină spre 
10
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a ypări şi notiţiele meile numite Biblice, cu sco- . ul de a învederă, de se [ste rătacirca Autorului “ranţes; — Pentru quă din puntul meu de vedere 0 consideru că o rătăcire, eu (tă consideraţia que am pentru țaientul scu, şi stima pentru characterul seu. 

Diflerința opiniilor şi a dogmelor nu împugină stiro'a personale, daqua omul este onestu, Sântul Basiliu eră conscolar şi amicu cu Libaniu que nu eră ehreştin. 
Eu cu Biblicele melle nu me adresu la credători 

spre ai convinge, quăci ei n'au nevoie de convic- (i, ci către necregători, către materialisli şi scep- tici, către Omeni ai stiintei, que îşi au linguagiul 
lor, argumentele lor, și către quari se cuvine a vorbi în limb'a lor şi ai appucă dela, fortele sau de- bilul lor. 
Apostolul Pavel însuşi, altu linguagiu avea quând vorbiă cu chrestinii şi altul quând vorbiă cu ido- latrii spre ai adducce la credinţă, 
Astăgi ânsuși un preotu Gre-quare, ori -quât de orthodozu, ori-guât de cuvios ar'fi, quând facce pe professor şi este pe țerrâmul, nu al religiunii, ci al geographiei, nu dice pe cathedră că în Biserică quă a putuţ să stea sdrele spre a întărdiă dioa, ci pământul; 
Nu pote gioce : « Quel que întemeiegi pământul peste ape » ci după cum pâte demonstă soiinţa. — (Quăci Biblia vorbesce în lingagiul propheticu 

şi poeticu, şi geographul în lingagiul sciinţi- 
ficu, — 

Si cu tâte agestea Mici o biserică nu "1 pote ac- 
cusă de ereticu sau abătut din dogmele Religiu- 
Ni, 

Biblicele melle nu sunt o carte religiosă, ei pro- 
fană destinată a trecce prin censurele politice. 

În Franga la typărire au trecut prin formele sta- bilite prin legile locali que astădi sunt forte severe, în România la intrarea lor vox trecee prin censu- va politică locale. 
Cu tâtă ânsă condiţia lor de profane, Bă-quine le vă pute vede qu5 nu sunt destinate de quât spre appărarea Bisericei Resăritului nu numai în con.- tra altor dogme, ci mai vîrtos în contr'a sceplici- 

lor, neeredincioşilor, atheilor. 
Si cu aquestia din urmă vorbescu firesce în lim- ba lor, şi mă servu de argumentele lor; qusci nu cu armele orthodoxiei se lassă învinge aquestia, 

ci cu armele lor ânsuşi. 
Biblia pusă subit typar, mai din ainte cum a eşit prima carte a Genesii, n'am întârdiat a dă de sci- re Pre sfinţilor lor Părintilor Metropoliţi al Un- - gro-Valachiei şi al Moldaviei mai "nainte de ajun- gerea cărților în ţerră, - 
în epistolele melle le arătu caus'a que m'a făcut a întreprinde aqueastă traducţii si typărire. 
In precuvântarea Biblicetor mă întindu şi mai mult despre motivele que m'au îndemnat a luă o sarcină atât de grea sub 16te rapporturile, 
Ori quât ânsă ar' fi de binecuvântată caus'a, şi ori quât de cuvidsă ar fi, adaogu însă în episto- Jele melle către Prea-sfinţiţii doi Kyviaxehi : « Totă turma îşi are p6rta sa şi tota cas'a uşa sa; şi fiă-quare este dator să intre pe pârlă şi pe uşă, dagua voiesce a nu fi prepus de furu, 
« Porța Orthodoxiei, Pr6 sfinţite Stapâne, prin quare potu înţră cu Biblia în mână între Români este ambele nostre Mame Metropolii din Bucaresai şi din laşi, 
«La Pre sfinția Vostră dar mă adresu şi vă queru pinceuventarea, ete, » 

  

  

Citre aquesti doi Pre sfinţiţi kyriarehi mă adre- su prin epistole, fără a le trimilie nici un exem= plaru din cartea ântâiea a Bibliei, pentru quă avea a ajunge tote 3,000 de exemplare în terră şi a se punne sub disposiţia Pre sfintiilor lor, şi a cen- surei politice. 
Datoria 'mi a fost de a le dă de scire plecat cu O lună înainte, de ajungerea tărților. 
Considerând ânsă între kyriarehiele orihodoxe şi Episcopia română din Sibii, nu lipsiiu d'a tri» milte capului ei spre semnu de stimă un exempla- ru din prima carte a Biblici. 
Făcuiu âncă şi mai mulțu : că unci părți Bise» ricesci, că unui confesor, îi trimesseiu şi prim'a jumătate de câllă din Biblice, carte profană nepu- blicată âncă, că semnnu de stimă şi mai rare, de veneraţiă şi de confidinţă. 
Aqueasia este historia traducțiunii Bibliei, şi a iypăririi ci, aqueasta a Biblicelor que este o carte cu totul profană, agqueasta a purtării melle către Pre sfinţitii doi kyriarchi şi către Domnul Baron Shaguna que 'lam credut de axchiereu şi de băr- bat que 'şi simte 'nălțimea demnităţii salle. 
Quare fu ânsă purtarea sa către mine? 
Liber de a approbă sau nu frunctul sudorilor melle ; ânsă că archiereu nu eră liber d'a divulgă nimicu a fară din queea que quineva îi trimitte în cofidință onorându']. 
Eră dator, de nu ia plăcut fapta mea, a 'mi dă de scrie, după cum îi commandă religia, ă me luă în parte, adică a 'mi serie (fiind absent) şi a "mi dă părerile şi consitiele salle ; | 
Si a'mi serie încă şi de a doilea şi de a treilea şi attunci apoi să mă facă cunoscut Ecclesiei spre 

a judică ea. 
Domnia sa, leptdanduse de Episcopia sa, a lucrat, că que! mai după urmă din Baroni, quăci aquestia de și n'au făcut profesaiă de roligiositate,. legile ânsă lealităţii nu'i lassă a comitte un assemenea abus de confidinţă, devenind sycophanți ; afară nu- mai daqua mai nainte d'a fi Baroni, n'au fost de quât agenii provocatori — quă attunci, Lupul își mută părul, nu ânse şi înviţul. — 

Si dogradântluse din demnitatea, sa bisericească, se mai degiadă pînă ia quea mai condamnabile din rele credinţe : confundă înadins traductția Bi- blici, pe quare o declaru de « sacră » şi quă nu suficre în corpul scu nici note nici commentarie (pag. 1 colânna 2) o confundă, dicu, în adins cu queca laltă operă în adevăr profană que âncă nu 
v&dusse lumin'a. 

In una po! să fiu în errâre sau de opinii diverse de alle bigotilor d'o parte şi d'alle atheilor de alta, n'au ânsă a me judică de quât legile politice ; In Bibliă ânsă este traducţia quea mai fedelă, nu potu fi judecat de quât daqua dau originalul quel adev&rat al Mamei nâstre Biserice, şi daqua expri- mu ideile cu adevărat coprinse în original. Despre limbă ânsă în quare o traducu n'am să fiu judicat; quăci Biblia s'a tradus în tâte limbele şi În t6te dialectele. 
Acum dot sute de anni fu iertat d'a se traducce întrun gergu incult âncă şi necapabil d'a arătă adeveratele idei ; şi acum să nu fiă iertat d'a se tra- duece într'o limbă cultă şi capabile d'a representă ori-que verset, ori-que vorbă şi Ensuși d'a dă eu- vânt de ori-que syilabi a originalului, mai bine de quât francesa şi alte suroriț 
la tote limbele Europei s'a tradus Biblia, şi cu tâte aquestea traductiile vechi nu sunt considerate do beattinse : în âă uare epuchă se retraduce din nuou după înaintarea limbei,
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Quare sunt aquei păgâni que cuteadă a în- 

josi Religia, şi a batjocori orihodoxia pînă acolo 
întru a o mărgini în questiuni de limbă, şi sus- 
ţinând 'expressiile quelle mai hulitâre, a sustinne 
vorbele quelle mai materiali şi eterodoxa? 

Să vedem acuma quari sint culpele pentru quari 
mi se facu accusaţiile? 

Nu intru âncă în arenă religisă, să, mi se ierte 
a mai stă puţin pe quea litterariă. 

Telegraphul nu me mai scâtte din Editorul pari- 
sian, din omu adică que asu fi înbuibat cu idei 
[varicese, 

Ansă eu de am avut inemiei în viaţa mea, au- 
fost o mare parte din aqueia que ne veniă, după 
cum giceam, din hagialicul Parisului, 

Nimeni că mine din scriitorii romăni wa com- 
bătut modele, şi moravurile que în Paris le au nu- 
mai studenţii pină sunt prin sedle, şi cu qnare ai 
nostri înbătrâniă, înbătrânind în quelle rele : lie n- 
ță studenților parisiani, minus instrueţia, studenţi-: 
lor parisiani, 

Nimeni că mine dintre Români în Impresiile şi 
suvenirile unui Proscris nu arală uşurinţa Fran- 
ceşilor, vanitatea lor, politica guvernelor lor pe 
quare să nu se întemeie quinevă. 

Nimeni că mine în comparaţiile que facu nu 
arată virtuțile primitive alle României şi viciurile 
civilisatiei fra ncese,. 

Quând ânsă viiu la bărbații lor de elită, la mar- 
tyrii Francei pentru ori que idee de progres, la he- 
voismul lor, la stindardul lor que se înfige tot 
dauna devanțând seculi; 

La devotementul lor pentru Egalitate quiria 
sacrifică şi Libertatea, la moravurile lor, la acti= 
vitatea, lor, la gustul lor în axte şi industriă, la 
sciintele lor de quare să pâtă în adăverasc foloși 
junii studiosi ; 

Altunci nimeni iar qua mine nu 'ia descris Ro- 
mânilor mai cu admiraţid. Coconaşii nostri fran- 
€osiţi sau mai bine policonaţi îmi deveniră ine- 
mici, şi adevărații Francesi îmi devenir$ amici 
pentru scrierile melle. 

Doă generaţii de Români se perdură în Franca, 
plecând din patriă ncromâniţi şi fară conducători; 
Prima quea eşită dela, 1815 din sc6la fanariotă se 
desfrând : iar quei que din aqueastă generaţiă în- 
vățară quâte quevă, pe lângă phanariotismu 
adaosseră şi machiavelismu. 

Acum frate pe frate se persecută : cabalele Pha- 
narului şi alle Borgiilor sciu a le mânui în mai 
mare r&utate şi în mai puțină capacitate, 

Adoa generaţiă, plecând din ţerră fară nici o în 
vătătură classică, neseiind nici românesce nici în- 
cai hellenesce că quei d'ântâiu, se desereeră cu 
totul, asvîrlită din bragele desfrânarii în alle po- 
liticei; din piaţa Sorbonei făcusseră un cuibu de 
Rodinismu. Nimicu nu învăţară, afară d'a încurcă 
t6te d'a turbură tâte, şi d'a întrecec pe Rodini în 
calomnii şi răutate. 

Quei din prima și adoa generaţiă au putut sci de 
t6te, numai românesce nu sciu ; au putut deveni 
t6te şi ânsusi cavaleri de industriă, numai Români 
nu vor deveni nici o dată, " 

Sunt în adevăr exceptii în aqueste dot gene- 
raţii;  ânsă exceptiile nu facu de quât a aifirmă 
regul'a, 

A treia ânsă generatiă şi actuale, —și mulţumită 
Domnului ju din agueasta sunt mulţi astădi la | 
Paris, — plecând Români buni din ţerra lor, se 
vor înturnă şi cu bunele Frangesilor, şi vor deveni 
Români şi mâi buni. NI NE 

Nu în coeonaşii din prima geiiârăliă, începând 

  

  

dela 1815, nu în dresereeraţii politici din piața 
Sorbonei, nu în intrigele şi cabalele din Bucuresci, 
nu în pețitorii de Domnie que altele votă în ţârră 
şi alle cerșescu şi intrigă la Paris, învăţară France- - 
sii a stimă şi a amă pe Români, ci în junii studioşi 
de astădi que. veniră în Paris dela 1850 înquă 
que fiicură şi facu onâre şi Patriei lor şi Francei, 
demonstrând quă nu eorrompe junimea qui o uma- 
nisă, şi o facce a'şi amă şi onoră Patria. 

Îi plângu ânsă quă au a deveni victime şi mar- 
tyri quelior din generaţiile prima şi adoa, que vor 
îi în capul lucrurilor, Să "i ferescă Dumnedeu de 
luptele şi sufferințele melle! 

In summă ânsă în Franca, nici în locurile quelle 
mai pcăldse, nici în templele lui Bacehu și alle 
Veneri, nu se aude lingagul şi expressile cuviosu- 
lui Zelegraphu şi quare risul Baronilor face a, 
vesună în templeie lui Dumnedeu, 

Eecă despre Editorul Parisian, 
Apoi, sycophantele meu, precum amestecă pe 

Baronul cu archiereul (par quă systemele sar! 
amestecă şi topi că metalele la un locu), amestecă 
şi siylul biblicu şi chreştin cu stylul și lingagiul 
mythologicu, 

Si vrând să ne arate quă scie vorbi "nalt, dice 
"quă nu cunâsce gradele aquellui Parnas quare hi- 
blicistul pavisian le-ar” fi trecut; şi assigură quă 
studiele theologice nu le am făcut, 

Ansă quând am arătat eu vre o dâtă quă m'am 
cocoțat pe Parnas, acolo unde bar-onii, quând 
voiescu potu svolă căllare şi pe trestie? sau quând 
am ambiţionat cu să me suiu pe unde n'au âmblat; 
cum se dice, neam de neamul meu? Ea 

Să ferească Dumitedeu pe tot Românul şi pe tot 
chreştinul să trâcă prin aquelle grade de minciuni 
şi de fabule, despre quare Zelegraphul îmi queră 
patentă, 

Ansă Telegraphul theologu vă să vorbâscă alle- 
goricu, uitând quă apocalypiicii cursieri nu se potu 
pasce la un locu cu pagânul de Pegas. - 

Eu quâtă carte am înveţat am învetat'o aqui pe 
păment, în ţerxă mea, dela, dascali chreştini ortho- 
doxi; limb'a hellenică am înveţat'o dela helleni că 
Neophytu, Genadiu, Vardalachu. 

Si quând am început a pricepe quâte quevă este 
de quând n'am determinat a uită tâte quâte am 
învăţat dela 6meni și a judică cu mintea que fiă que 
omu o are da dreptul dela Dumnedeu. , 

Si fiind qud înaintea lui Dumnedeu şi a Biseri- 
cei ne aflăm, vorbind seiințe şi litleratură, cată a 
mărturisi fă. quare quă nimicu nu scim, şi eu 
unul mă dau de quel mai umil dintre toţi Româ- 
nii; pentru quă , 

« ÎInteliepţia lumii aquestia nebunie s'a socotit 
la Dumnedeu, » 

Si qud 
« Quine adaoge sciință, adaoge durere. » 
Anse quare gergu sau jargon este aquesta quând 

un iheologu vorbesce de theologiă şi întrebă que 
grade alle Parnasului le-a, trecut quinevă ?, 

Nu numai în vorbă ci şi în pietură ar fi o pro- 
fanațiă pe aquellaşi tatel să puiă quineva colum- 
bele Venirii d'alăturea cu columbi lui Noe, şi cu 
atât mai pucin cu queea que odinidră se pusse peste 
Mântuitorul lumii, în apele Iordanului. 

Libanul nu pote stă d'alăturea cu Parnasul, | 
nici Golgotha cu Olympul : pe unul Divinitatea în- 
tinde mâinile şi se crucifică. pentru mântuirea ome- 
nirii. pe altul idolii se ospeță bând nectarul desf. 
tării şi complotând a întră la femeile Gmenilor, 

Apoi theologia uu este o sciință că malhemali- 
cele şi altele qua să o-pâtă studiă quinevă în Sta-
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tele Austriei; şi unde archiereul se « iscălesce » 
adică se pângăresce Baron, acolo nu pr6 mirâse a 
theologiă orthodoxă. 

Theologia orthodoxă se înveţă în cănrtile Bisericei 
Resăritului « Cercetaţi Seripturele şi veti află via- 
ta eternă » — și airea « căutaţi și veți află, bateţi 
şi vi se vă deschide. » Telegraphul ânse nu se oc- 
cupă de aquestea, ci apptră Biblia din Vaticanu, 
şi combate pe quea cu adevărat resăriteană. 

Theologia orthodoxă se învâţă astădi în Athene, 
unde dascălii la quare am învețat eu fură primii 
dascali şi regeneratori ai Greciei ; nici unul baron 
şi toți cu virtuțile cutedu a diece demne d'alle 
chreştinilor primitivi. 

Incepe apoi Domnul baron a facce a jucă TZele- 
graphul şi se miră de vorbe că (Jenese, sacra, ter- 
ra, congregatio, edificare, ete. 

Despre aqueste mirări spre a le întempină îmi 
dau cuvintele melle în cartea profană, în Biblice; 
şi nu mai îngreuiem şi agqui pe cititor. 

Ci dicem quă coconul Jurdan sau Badaranul 
bioerit, vă să facă şi ellu que facu nobilii, să înveţe 
que înveță nobili. . 

Profesorul îi dice attunci quă nobilii adevăraţi 
înveță bun'a cuviinţă şi se nevoieseu întru a'şi per- 
fectionă moralul, 

Ellu dice quă morarul lui dela mâră este 
un: morar perfect, j 

Professorul.îi dice quă nobilii cultivă literele. 
Ellu gice, aveam o dată a facee cu litrele; acum 

nici nu voiu să mai audu de dânsele, quă sunt 
boier, 

Professorul se nevoiesce a'i spunne quă litterele 
se împart în consâne şi în vocale. 

Ellu dice : ba să mă ierţi, eu sciu mai bine: 
ocalele se împartu în litre. 

Voiesci dară îi adaoge professorul philologia, pa- 
leologia, ontologia, geologia, ete.? 

Nu! nu! strigă bietul coconul Jurdan, să me fe- 
rească Dumnegeu! nu voiescu nici o olâga nici o 
ologia. 

Astfel se miră theologul nostru de termeni quei 
mai universali ai Theologiei, astfel fuge că Dracul 
de themiie şi se cutremură de quea mai oriho- 
doxă vorbă că genese; şi aleargă la quea mai 
matărialistă denumire că Faecere. 

Si ascultați cum se miră şi cum raţiână;: 
« Quare Român trăisce cu omenia sa şi nu & sa- 

telitul al nimului (că Telegraphul adică : ânse de 
modesiiă se tace şi nu se pune pe sine de exem- 
plu) şi are cuget a remâne credincios al Bisericii 
(citiţi Bissericei) şi neamului scu, aquella se va 
scandalisi (citiţi scandalisă) de editia aqueasta şi 
din privinţa limbei... » 

Que idee ânsă îşi pâte quineva facce de un theo- 
logu que- nu scie nici o grammatică? Pâte-se un 
grammaticu să serie Bisericii şi nu Bisericei? 
Vegi în assemenea iypi se ştrică limb'a Bisericei, 
iar nu în împlinirea, vorbelor. | 

Que logică sau quare credință arată quinevă 
către neamul şi limb'a sa quând nici nu scie quă 
pe românesce se dice scandalisare şi nu scandali- 
sire ? şi quând vorbe că firmannent, terra si altele 
dice qud nu sunt românesci, că şi quând Grecii ar” 
dicee quă vorbele limbei lui Platon nu sunt gre- 
cesci? 

Ansă în adevăr « Tâte sunt curate quellor curaţi, 
iar quellor necurați şi necredincioși nimicu nu este 
curat, » 

Aqueste accusații sunt aşă de copillăresci şi fară 
temeiu în quât nu merită a ne întinde nici 
quât ne explicăm. Eră de ajuns la bărbaţi compe-   

tenţi ă cită accusaţia ; quă într'ânsă se află respun- 
sul nostru quel mai victorios. 

Far în quât pentru edifică Domnul Dumnedeu 
câsta, que luasse dela Adam, în femee, și pentru 
altele que se attingu de doeme, | 

Acceplu lupta pentru quă este vorha, nu de 
cinci milli6ne, ci de unspre dece milliâne de Ro- 
mâni. 

Si fiind quă tărâmul numai 8 literar or politi- 
cu, căciult'a mai ântiu jos! şi în genuchie, Ioanne. 

In genuchie! înaîntea Dumnedeului părinților 
nostri, înaintea Marei şi Orthodoxei Biserice a Re- 
săritulni. 

Jos umilit pînă la păment și cu capul în pulbere. 
Eccă textul quellor S&pte deci insufflaţi de Dum- 

nedeu, cu dânsul în mână me present. 
Kai cradâpasi Kyptos 5 fzbs zi mhzupiru, da Edubay 

dereă "AGizp, eis povaiza, 
N'am făcut eu originalul ; cu nu facu de quât a 

traducce, și datoria mea este de a traducce credin- 
cios sau de se pote ad litteram : oizpânpzty hu vă 
să dlică faccere, ci edificare. &ccă ad litteram. 

Quât pentru întellesul la quare nici Telegraphul 
şi nici toți Baronii n'au avuL vre o dată timpu d'a se 
occupă, pe lingă quâte se dicu în notiţiele melle, 
€ccă que se observă în capitolele Creaţiunii : 

19 Faccerea lumii diu nimicu : de a “liece adică 
şi a se facce; şi aquest'a se dice zotaees, ereaţiă, 
şi drept verbu se vede pretutindeni zoezt creare; 
şi de mai multe ori faceere. Lumea sa creal 
quând & vorb'a de erearea elementelor, a cerului 
şa pământului, că astre şi systeme, 

20 lar quând este vorb'a de a facce din quelle 
create şi d'a dă forme, quând e vorb'a de plante, 
de animale şi de Omu, aquestea s'au creat şi sau 
plasmat în aquellaşi timpu. Aquest doi verhi se 
vedu în Septaginta despre ființele organice. 

30 Quânt vine ânsă Most, și după dânsul quei 
SEpte deci Ia facerea sau crearea Mulierii, aqui nu 
se vedu verbii nici creare nici plasmare, ci verbul 
edificare GezoBouzty. 

Să arată cu aquasta qu Femeea nu s'a făcut că 
ori-que femine a quellor lalte animale; ea nu e că 
Tigresa către Tigru, nici că Mita către Cotoiu, nici 
că Gălinele către Cocoşu ; 

Cu apparitia Femeii appără famillia, casa, so- 
cietatea, amorul conjugul, maternu şi paternu, 
adoraţia, religiositatea ; de aqui dar dela otzos (casă) 
dizodop& a facce casă, a se casători, a edifică, a 
erige edificiu. 

Aqueastă dogmă pote să fiă gqualificatii de so- 
phisme şi combătută de pagâni, de materialisti, 
de sceptici, de philosophi de diverse systems, nu 
ânsă de chrestini orthodosi. Un archiereu chrestin, 
sculânduse assupa ei, este mai mult de quât un 
parabat, 

Quel que pretinde a corrige textul quellor Septe 
deci şi a dicce a facut Dumnedeu costa şi nu a 
edificat câsta în Muliere, aquelia nu e omu, şi 
nici nu merită d'a se numi omu ; 

Aquella & o mostruositate que insultă Divini- 
tatea dela maina que | a născut pînă la adeve- 
rata MArEa a Dumnedeului nostru, 

Jos la pământ gură profana şi păgână! ațțintă 
oechii la Golgothă, vedi pe Femee dela Mater a 
mamelor şi a lui Dumnedeu pîuă la Magdalina, 
vedi-le la piciorele Crucii! —Incăldesce-te de focul 
lor, attingete la durerea lor, simte um moment 
quâte simie şi €nsusi quea mai Svânturată şi 
quea mai după urmă din mame; şi te vei evan- 
gelisă şi te vei convinge qui Femeea nu € facuta 
că vasele olarului,
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A!! disgraţiatule frate! de que nu polu ați 

communică o lacrămă încai din torrentul que îmi 
înnecă inima, şi îmi îutunecă ochii, luminându'mi 
mintea în momentele, nu de durere ci de fericire 
que îmi adducu lovirele talle! Ă 

De que n'a putut să te attingă lacr&ămele melle 
în quare scriam aquea notiţiă în Biblice despre 
verbul cizouziv! . 

Nu ânsă din disgratiă, ci după que judici şi 
dogmatisi atât de material, începi o diatribă, în 
quare nai avut nici 6nsuşi respectul de sineţi, 

Doă colânne întregi consacră Zelegraphul quă 
să susțiă quă se cuvine a dicee Sânta Biblia. 
D'ar' vorbi ânsă cu annii, eu nu pot adoptă de 
quât termenii Bisericei Resăritului şi pe aqueia ai 
traducce. îzpâs este sacru, şi dos sânt. 

De are cuvinte că eterodozu, noi nu putem a'i 
împunne pe alle nâstre de orthodoxu. Iar de vor-- 
besce că filiul al Bisericei Resăritului, se amăgesce 
amar. - 

Biseric'a a recunoscut quă quelle pînă la Mân- 
tuitorul lumii, fiă 8ususi dela Moysă, n'au fost de 
quât umbra Legii. 

Mupâ)Bzo 4 ză say vonou zis Xipiros E4oyzat, 

« Trecut 'au umbra Legii, venind Gralia. » 
Cum se pote dară umbr'a Legii să fiă aşă de 

sântă că Graţia sau că Legea Ensăşi? 

Eu nu sunt innovator, ci adducu limb'a la ade- 
verata, ei expresiă orthodoxă : eu nu sunt inven- 
tător, ci arătu connaționalilor mei quelle coprinse 
în originaleje Bisericei. 

Mai adoge apoi quă mă încureu întro dilemă 
din quare nu me sciu descurcă ; quăci Biblia fiind 
sacră, si Evangeliele sânte, cum poti eu ă le 
punne în aqueeaşi carte? Singur dice aqueasta. 
Niei eu, şi nici Ensuşi archierei şi patriarchi n'au 
dreptul d'a punne assemenea objete alt fel de 
queea după cum le-a pus Biserica o dată. 

Ea a dis Scripturelor vechiului "Testament sacre 
şi Evangelielor sânte; şi aqueste doă Testamente 
se potu typari şi într'o singură carte, şi în cărţi 
separate după cum se vede şi în alte ediţii ortho- 
duxe, şi în quea din Athene din 1843. 

Quelie sacre cu quelle sânte pot tot d'auna stă 
la un locu; ba şi însuşi quelle profane potu a se 
appropiă de quelle sânte; quici aquestea din na- 
tur'a lor nu se prolană nici o dată. 

Daqua dice quinevă quă mâna nu cugetă, ci 
capul sau miutea cugelă, pentru aqucea mâinile 
nu se cuvine a fi în aquellaşi corpu unde & şi 
capul? 

Daqua dice quinevă qusă Biblia în întregu cu 
sânte şi cu historice la un locu se gualifică de 
sacră, peniru aqueea nu pâte re coprinde pe 
quelle exclusivamente sânte precum corpul co- 
prinde şi capu şi mâini şi tote membrele lui? 

Telegraphul adaoge apui quă eu me scandalisu 
de casăloria lui Abraham şi de alte assemenea. 
Ferescă Dumnedeu! 

Ci dicu numai quă aquellea nici Moysă nu le dă 
de sânte, şi quă nu sunt de imitat în dalinele 
Chrestinitor, şi qu5 nu sunt că Evanseliele de 
sânte. 

__ Unde şi cum eră sacrificiurile pe altunci, şi unde 
si cum suut sacrificiurile dela Evangelie înquva ? 
Eră aquellea aşa de candide că aquestea? 

Se pâte da Testamentul vechiiu dintr” un capu 
pînă la altul în mâinile pruncilor şi verginilor că 
Evangeliele? 
_Conchidem dară quă a diece quineva simplu 

Biblia, nu păcătuesce întru nimicu ; pentru: quă 
în adever și Bibliă este, adică Carte prin excelenţă, 
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Dicând Biblia, arătăm o familiaritate respeetuâsă 
precum se dicee adesea Mântuitorului lumei numai 
simplu : lisus Christos, [ară a adaoge nici un ajec- 
tivu, 

A dicee Biblia sucra este a arată un respectu 
la quare primul în simplitate n'a luat a minte; 

A dicce ânsă în genere: sânta Biblia, nu este 
expresiă adoptată âncă de Biserica Răsăritului, 
ci a unor traducători români de acum doă sută 
de anni quând după lipsele limbei au făcut şi ei 
que au putut mai hine. N 

Sânta Biblii, la Sainte Bible mai dicu âncă şi 
Francesii, pentru cuvinte alle lor que nu sunt 
alle nâstre; şi cu tâte qud Zelegraphul nu mă 
mai scotte din Editor Partsian, ânsă tot n'am imi- 
tat de a dicce la Sainte Bible. 

A dicce ânst, quă Grecii dicu Brâez după cum 
bavarisă Telegraphul este o eresie que nu s'a com- 
mis în limbă hellenică de nici un Orthodox. 

Si apoiori-quât de instruit, de cuvios şi de con- 
sciințios ar" fi un traducător, nici o dată ânsă nu 
pote facce o autoritate de original. 

Nimeni că mine, de quând sa tradus Biblia, 
nu “si arată atâta recunoscinia pentru quei vechi 
traducători români, binecuvântând veghicrile lor. 

Una ânsă este a 'şi arătă quinevă respectul şi 
recunoscinț'a sa, şi alta pe lângă uquestă recuno- 
scinţă, a le dă şi qualităti que n'au avut. , 
Dumnedeu scie quât îmi este de scumpă şi ve- 

neraiă memoria tatălui meu ; ânsă nici o dată nu 
potu dicee quă iatil meu a sciut chinesesce sau 
|ellenesce, dagua în adevăr îmi este scumpă 
memoria lui ; guăci mintu lui, mintlui Dumnedeu 
înaintea muăruia se află. „ 

Assemenea nu pot diece nici de vechii traducă- 
tori quă au sciut bine hellenesce daqua au tradus 
păvzaut prin facere âz0â pasa prin a facut, Şi Emhaaa 
prin a zidit, cvsapoyăs prin adunări, şi pvă prin oiță 
sau "'gnella, şi izg5s prin sfânt, şi px» prin boier 
şi pretoriu prin divan ! 

Nici quă au sciut slavonesce nici quât nu seiu 
eu, daquă au tradus sâuz prin trupu (que însem- 
neadă, morlacină) şi z6x=pos prin resboiu (que în- 
semneadă tîlhărie). 

Aqucia au făcul quât au putut și mulțumită lor 
quă avem dela dânsii un început de limbă -din 
quelle mai bune; un început ânsă, iar nu culmea 
unde o vă pui€ ducce posteritatea. | 

Unde natural au avut ci lipse, suntem datori a 
împlini noi; şi unde avem şi noi lipsele nostre, vă 
fi datore a împliui posteritatea, daqua în adever le 
vă fi scumpă suvenirea n6stră, precum noi vene- 
văm pe a vechilor traducători. 

Infrebaţi pe un părinte que incepe o faptă mare : 
doresce ellu qua la întâmplare de morte filii lui 
să lassc, subt cuvânt de respect, lucrul numai 
început, şi să nu deplinească şi să perfectione 
queea que a început îatăl? 

Ascultaţi acum cunoscințe exacte despre na- 
țiile Europei şi despre limbele antice şi nucă. 

Teleyraphul gice quă Francesii de aqueea dicu 
genese : pentru quă pr& pucini cile-cu Biblia! 

Si quă -j&ezez în limba hellenica însemnând 
creatio dc aqueea pe românesec s'a dis facere!! 

Pote-se Omul degradă pînă. acolo întru a 
raționă eu atâta arroganță aşă de superficial? 

Dar între Francesi s'a tradus biblia putem dicce 
mai în fiă quare generaţiă, după limba epochiei. 
Limb'a sau phrasile le schimbă quare de quare 

„nai bine, şi fiind catholici, încuviințeagă tote versi- 
unile şi le studiă.   Numai edițiile quc eşiră de vre optu anni înquă
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potu formă sute şi sute de mii de exemplare, 

Preoţii francesi toţi sciu latinesce, şi Biblia în 
francoscoce tradusă după tâte versiunile este nu- mai pentru laici sau mireni que nu sciu latinesee. Apoi pivezus să însemnede exclusivamente crea. (id! sau quând însemnâdă, fire, nAscere, genera- tio, genealogia, familia, eveniment sau întemplare 
că se traducă prin neam! 

Apoi quând Genese este titlu nu al primelor dot 
capete, ci al unei cărti întrege de 50 de capitole să prelindă a se dicce Facere, quând Faccerea sau mai bine creaţia se coprinde numai în primele doă 
capele ! 

Apoi qua să convingă pe orihoduii un chresţin 
orthodoxu adduce înainte că autorităţi pe Ger- mani şi mai vîrtos pe Luther!! 

Ansă de quând vre o dată Luther hste servi de 
autoritate în Biserica Resăritului? Ellu îşi are au- 
toritatea lui la locul lui. 

Apoi în favorea adică a. priceperii sau a întelle- gerii, Telegraphul se scâlă assupra vorbelor que dice quă suni neîntellese, 
Pe îGtă dioa în limbele de astă se creadă vorbe 

nuo& sau pentru idei nuoe, sau pentru queca que se dicu culori locali, sau pentru exactitatea his- 
torică, 

D. Cahen în traducţia Bibliei salle în limba fran- cesă mai în tot versetul are quâte o vorbă doă que 
nu există în dictionarul limbei francese, vorbe hebraice qua să arate cum se dicea pe timpii 
agueia objetele despre quari traelă, Biblia ; 

Si cu tâte aquestea Franceşii nu dicu quă le 
strică. sau le schimbă limb'a, ci din contra Jaudă, 
teaducţia că una que arată mai exact textul he- 
braicu ; şi quine citesce aquea traductiă, cu tâia 
multitudinea de vorbe nuos, pricepe mai bine de quât după traducţiile quelle pînă acum. 
Vorba necunoscută nu adduce nici o dată obscu- ritate înţellesului, penteu quă quel que nu o pri- 

cepe, înts6ba şi află quevă mai mult que n'a sciut 
pînă acum. 

Obscuritatea vine din neaverea sau lips'a vorbe- lor, din reoa traducţiă, din disprețul logicei şi syntaxii, din punnerea unei vorbe în locu de alta. 
Que pricepe quinevă daqua vede oiţă sau 'gusllă în locu de moneta mna? Quând nu scie que este anna, într6bă quinevă şi află quă eră o monetă antică : iar quând vede vorb'a 'gnellă, attunci în adevie pricepe una în locu de alta sau nu pricepe nimicu. 
Apoi quare este „aquella quare, în ori-que limbă ar” fi scrisă Biblia, să pote diece : nu nai an nevoie de nici o explicaţiă, quă ucum pricepu ot. 
Sute şi mii de volume s'au scris spre explicaţia Bibliei şi âncă se vor mai scrie; şi quine are do- rinţă a pricepe Dine, cată a studiă anni îndelungaţi, lucru que se vede quă n'a pr6 făcut sycophantele meu. 
Daqua traducţia mea nu se pâte pricepe de quei que nu sciu carte sau de quei que sciu numai quăt a dat Dumnegeu, întrebu cu pe ori-quare insiruit pote pricepe verseiul 7 din cap. 1Y, al Facerii quello» vechii traducători? 
« Au nu, de vei adducce dreptu iar nu vei des- părți dreptu, ai păcatuit? Taci; la tine întârcerea lui şi tul vei stăpâni pe aquella. » 
In versetul aquest'a tote vorbele sunt înțelese, dar quine pricepe quevă, de nu va alergă la ori- Sinal sau la traducţii din alte limbe culte? 
Scripturele, sau Religia este tot aquca, şi dog- mele nu se alting întru nimicu daqua unul dice 

  

  

des altul Deus, altul Deu, altul Dio, altul Dieu, 
altul Dumnedeu, altul Bog, allu Got; 

Dagua unul dice z:zipz, altu Spiritus, altul Spi- 
rito, altul Spiritu, altul Esprit, altul Duh altul 
geist. Fia-quare se exprimă sau în limba sau în- 
gergul naţiunii salle sau în limba sa partieulară. 

Nu este ânsă tot aqucea, şi dogmele se prefacu şi Dumnedeu se batjocoresce, dagua în locu de 
âexă se dice exclusivament început; 

Daqua în locu de zzipz se dice trupu (mortăcină) Daqua în locu de as)zpa5 resboiu (tîlhărie). 
Daqua în locu de zoâopuzz se dice a fatut, da- qua în locu de ss se dice faccere, în locu de 

înipa uia. Se dice dioa ânttiea, 
Daqua în locu de ms (fecior) se traduce robu 

sau sclavu, daqua în locu de znelech dp Sau 
princepe, se traduce din systemă Moloch, 

Daqua unele vorbe se scot şi altele se adaogu 
din systemă ; dagua versete lipsescu cu totul, şi 
daqua capete întregi şi versete se restârnă şi se schimbă dela locul lor. Vedi aqui este eresia, aqui 
călcarea dogmelor. 

Aquestea despre limbă, unde amestecă şi dogme 
Telegraphul, şi se storţă a facce crime de religiă. 

Să venim ânsă ă nume şi la dogme, 
Me aceusă, nu ânsă în Bibliă gusci acolo nu facu 

de quăt a traducce fedel, ci în jumătatea de fie a 
Biblicelor que nu sunt âncă publicate, şi quare în adevăr este o carte profană luată numai din pun- 
iul de vedere sciințificu, historieu moral şi poli- 
ticu unde autdriţătile Biscricei n'au a se amestecă, 
ei cesur'a politică. 

Me accusă de argumentele que iau spre a înve- 
deră nu credincioşilor, ci sceplicilor, şi eterodoxi- 
lor quă Moysă pretutindeni este trinitar, iar nu 
deistu sau unitar cum îl pretind alții, 

Malerialistii, scepticii, eterodoxii nu vor să as- 
culte de argumentele credincioşilor; ei queru de- 
monstrații seiintifice. 

Quând mă adresu dar Ja aquestia îi întrebu cul historia în mână 
Unde a fost crescut şi înveţat carte Moysă în 

copilăria şi juneţea lui? 
Nici un scepticu nici un atheu que cundsce his: toria nu pote denegă qui Moysă a fost crescut în Egypt şi după doctrinele philosophice alle Egyp: 

tului. 
Cu historicu, scepticul sau şi ânsuşi deistul fă 

Hebreu fiă Musulman, nu pote denegă qu în Egyptu doctrinele tâte cră basate pe trinitate, şi 
qud din patru trinităţi formă dodecad'a. , 

De va denegă quinevă quă Egyptenii, Indienii, 
şi Ensuşi Grecii eră în principiu tzinitari, arată 
qud nu cundsce historia, 

Aşă, scepticul, Hebreul, Musulmanul instruit 
cată a mărturisi quă Moysă a fost trinitar, 

Către aquostia dar me exprimu cu termenii : Au- 
ioritatea divină, Activul şi Pasivul, de unde înce- 
pură doctrinele egyptiene, pheniciene şi grece. 
sau Dumnedeu, Spiritul universal şi Materia uni- versale, quăci aqucasta eră prima trinitate a doe- 
ivinelor ceyplene şi quă agquesti trei termini se află însuşi în primul verset al capului ântâiu : al primei carți a lui Moysă. : 

Dumnegdeu sau Eloiim Cerul şi Terra, 
Articolul despre qui Moysă a fost trinitar nu este terminat în paginea 8-a Biblicelor ; se ur- 

meadă mult în ă 9-a, şi se repelă cu t0tă occasia în 
i6ie notiţiele melle. | 

Vorbind cu geologii de astădi, le demonstru în 
limb'a lor qu$ Moysă avea quelle inai 'nalte cuno- scințe geologice, "
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Vorbind cu scepticii, cu deistii, cu unitari, arăt 

în limb'a lor quă Moysă n'a fost unitar, şi quă 
numerul lui de predilecțiă se vede tot d'auna nu- 
merul trei. 

Trei filii nasce Adam ; 
Trei filii nasce Noe; 
In trei capitole arată creatia, aşşădarea Omului 

în Paradis şi căderea lui, , 
Trei patriarchi sunt începetori naţiunii Israe- 

lite : Abraham, Isaac si Iacob. 
Si apoi quând vine la dogmă de religid, quând 

este a vorbi către quei credincioşi, fiă chrestini, fiă 
Hebrei, fiă Turci aqueia în legea lor, Mojsă prin 
trei persâne sau angoli arată quă Dumnedeu vi- 
sită pe Abraham, qui Dumnedeul lui Trei în fece 
este, 

Bine, să începă a strisă Rabinii, sau Turcii la 
eresie, quând eu demonstru nu chrestinilor, quă ei 
credu, ei aterodoxilor quă Moysă a fost trinitar, 
şi quă a credut divinițatea, în trei fece; să strige 
Hebrei, Țureii, deistii toţi assupra mea, nu & mi 
rare ; ci un chrestin şi archiereu să se sedle ASSu- 
pra apuestei demonstraţiuni şi s'o numească ghici- 
tură! i 

CGredeţi-me quă daqua jucătorul Telegraphului 
n'ar' fi cunoscut de o r&uiate neaudită, de o inimă 
negra, și d'o îngânfare satanică, n'ar' pută qui- 
neva gicee de quât quă a înnebunit. , 

Telegraphul se cuveniă să aştepte publicarea 
întregă a cării melle, şi apoi după plăcere să o 
critice, iar nu 8ă facă un abus de confidintă,a cri- 
tică totul după o jumetate de edllă şi apoi şi cita- 
țiile salle în adins şi cu rea credinţă să le trunchie. 

A trunchiă o parte din paragraphe sau şi din 
phrasi este că şi quând ar judică quinevă pe Da- 
vid de atheu daqua se exprimă; 

« Dis 'au quel nebun întru inim'a sa: nu este 
Dumnedeu, » 

Pgte tăiă Telegraphul prima parte a aquestei 
expressiuni şi a dicce numai : « Nu este Dumne- 
dcu. » Si apoi a striga la eresie! Că o machină, o 
Telegraphe, v poţi facce şi aqueast'a; , 

O poti facce, după cum ai lăcut şi cu quelle prin 
quâte me exprimu eu: ânsă lumea, te vă judică ; 
quă nu este nici 6rbă, nici surdă, nici atât de t6n- 
tă după cum 0 crede quel que te facee a jucă, 

Telegraphul într'o pietate monstrudsa şi par- 
ticulară a sa, strigă qud credinţa chreştincască se 
degradă pînă la o ghicitură unde dicu eu (în Bi- 
blice nota bene) qu Moysă a adoptat în principu 
Autoritatea divina că punt de plecare. | 

Apoi de unde voiă Telegraphul să începă Moysă, 
daqua nu dela Dumnedeu, cum dice şi Theologul 

"Ex 0205 ze dpueabai zei eis Dzdv duznavzofat 
« Deja Dumnedeu a începe şi la Dumnedeu ă se 

reposă, » 
Nam făcut eu Biblia, iar o repetu, şi pentru 

que se gcandalisă Telegraphul qud Moysă începe 
cartea Genesii dela Dumnedeu? 

Vorbă şi exclamaliă şi bocice de chregtin este 
aqueasta? inspirați de archiereu este aqueasia? 

S'apoistrigă quă plânge şi se tângueşce Biserica 
lui Christos. 

In adevăr quă plânge și se tânguesce, ânsă nu 
pentru quă Moys& începe dela Dumnegeu şi quă 
este trinitar; 

Nu pentru qud Biblia & sacră, nu pentru quă 
„tuzats Be dice genese, queea que în adevăr şi este, 
nu pentru quă cost'a lui Adam se edifică în temee; 

Nu pentu qui limb'a romană se cultivă şi aspie 
ră, după dreptul seu de primogenitură ă se punne 
mai suş de surorile salile, crescută cu laptele orto- 

  

  

dozxiei, pu pentru quă Biblia sc traduce mai exact 
după original, iar nu după ediţia din Vatican ; 

Nu pentru quă mulţi Români se ducu în 
Franc'a spre luă -cunoscințele que nu le află în 
patria lor; 

Ci cu totul pentru alte cuvinte que le vom arătă 
mai la valle. 

Cuvântul quel mai mare qua punne înajnle 
Telegraphul este canonul 64 al Soborauhui VI que 
dice qui nu se cuvine mireanului să pornească 
cuvâni în publicu sau să înveţe 6nsuşindu'şi 
dregătoriă dăsciilească, etc., ete, 

Ansă unde este cuvântul în publieu de dregăto- 
viă dăsealească într'o simplă traductiă que facu 
din vorbă în vorbă a Biblici Bisericei Resăritului 
que n'au avuto Românii pînă acum? 

În Biblice, va să dică? — Aqneasta ânsă o dice 
cu rea credinţă, pentre quă esie o altă scriere” cu 
totul profană, pe terrâm historicu şi sciințificu că 
şi historia universale, sau că şi poesiile din quare 
am elaborat și publicat multe, fară a fi qualificat 
quă am călcat canânele Bisericei, 

De înţellege însuşi traductia Biblici quă nu se 
cuveniă a o întreprinde un mirean ; eu nu mă în- 
tindu spre a explică spiritul sau scopul adevărat 
al aqueliui canon, ci vădu quă la din traducţiile 
vechi nu numai alle Bibliei ci şi a altor cărţi bise- 
ricesci au lucrat fârte mulţi mireni, precum Gre- 
ceanul şi alții. 

Si apoi traducţia este un que mechanicu. La edi- 
ficarea unei biserice lucreadă mireni, şi adessea, 
şi Hebrei. Spre învălire, Ia lucrarea şi poleirea 1âm- 
plei, la zugrăvire nu se chiamă archierei, daqua 
nu sciu aquelle arte, ci artisti competenţi, fii-de 
ori-que doctrină sau religiă. 

Quând s'a întrebat vre o dată de que mâini sunt 
făcute vasele quelle mai sacre alle Bisericei, sau 
Pâinea şi Vinul que se prefacu în corpul şi sânge- 
le Mântuitorului? 
Assemenea, la traductiă nu se chiamă archierei 

şi preoți, daqua nu sciu limb'a din quare și în quare 
se traduce. 

Eu în adevă m'am fostu chiemat de nimeni, 
vorbind despre Gmeni, ci de circonstanțele quelle 
grelle, şi mai vîrtos vedând quă generaţia în quare 
m'am crescut eu este în declinul seu, şi mai n'au 
mai remas din hellenistii condiscepoli ai mei, 
Dumnedeu seie quână ţerra nâstra vă mai ave 

hellenisti că Philaretu, că Grigoriu, că Hilarion şi 
alţii; şi prin urmare fiind chiemat de datoria mea 
de vocaţia mea, creduiu quă sunt chiemat de vo- 
cea lui Dumnedeu, quăria mă suppuiu pînă la 
martyriu. 

Să venim ânsă şi la canonul 64, nu qua sa '] ex- 
plicăm, quăci nu e de competința ndstră, ci qua 
să ne întrebăm quine "1 au făcut, şi în quare epo- 
chă '] au făcut? 

Aquei bărbaţi nu eră nici Telegraphi nici de 
quei que facu a jucă, telezhrafiii. In sciințe şi în 
alle Bisericei eră mai luminători de quât candele- 
le şi făcliele dintr'ânsa şi de ar fi fost eu miile; 

În cuvioşiă, virtute şi santitate deveniră exem» 
ple și cu dreptul luară nume de Părinţi ai Biseri- 
cei ; 

In desinteresare veniă pînă la abnegatiă: queca 
que possedă şi queea que soiă nu pregetă a o îm 
părți cu mâini pline 2 « în dar ammu luat, îşi gi 
cea, în dar să dăm. » 

Si pe quând ci eră ast fel; mirenii în aquea 
epochă nu sciă nici carte, și quâţi seiă, eră mai 
multu dintre idolatri, 
Cum dară putea ei lăssă sau pe idolatri sau pe
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quei nesciitori a facce pe dascăli în publicu de- 
spre alle Bisericei ? 

Lassă vre o dată Societatea bine organisată dea 
facce pe medicu quel que nu cunosce medicina? și 
dagqua societatea este gel6sti despre viaț'a corporale 
a membrilor sei, Mama Biserică cătă să fiă şi mai 
gel6să și mai cu preveghiere despre quei que se 
presentă că medici sau doctori de sufflete. 

Aquea Biserică dară quând eră vorb'a dea alle- 
ge şi a sacră preoți și archierei, chiamă Basilii, 
Ioanni, Grigorii, și semeni aquestora; iar quând 
este vorba de a traduce, din hellenesce, nu vă 
chiemă nici o dată pe quei que nu cunoscu aquea- 
stă limbă, ci pe quci que au studiat'o. 

Unul din medcii generației trecute în Bucuresei 
adressânduse către unul que eşi odată cu legea sau 
cu morala în ainte şi quare mai tot V'auna quam 
călcasse legea, îl mustră dicândui : « cum la tte 
blestemat și mişel, şi numai la aqueasta omu de 
omenie? » 

Acum la traductia Bibliei Resăritului îl appucd 
dorul desântele canne pe jucătorul de Telegraph; 
şi quând se iscalesce Baron, şi quând vinde Biblia 
appuseană pe 90 de swanzigi. și quând face quâte 
Transylvania t6ta scie, altunci nici lege, nici Dum- 
nedeu. 

Unde sunt virtuțile, unde cunoscințele theolo- 
gice alle Telegraphului în aintea quăruia „pese 
cu facere este tot una, şi facerea. în aquellași grad 
cu edificarea, înainlea quăruia Omul esie una 
cu boii şi cu cotoii, și Femeea un'a cu vacele şi cu 
pisicele? 

Unde este veghierea și preveghierea aquellor 
Sânti Părinţi de a se instrui spre a sci que vorbescu 
şi dea nu lăssă să vorbeasca quei necompetenţi? 
unde este la Telegraphu aquea veghiere şi preve- 
ghiere qua să cutede a invocă canonul 64 al Sy- 
nodului VI? 

In grăbnicia ore la cuvinte şi mai vîrtos la dia. 
tribe şi la calomnii? — in căutarea de a fi mai în- 
telleptu şi de quât Moysă que a dis edifică în locu 
de au facut? 

In innoranța que arată şi despre limbă? 
In reoa credință de a confundă o seriâre profa- 

nă cu alt'a sacră ? 
In abusui de confidinţă de a se degradă din 

confessor în tina sycophantelui ? 
În nepăsarea quăd noi orthudoxii avurăm Bi- 

blia dela Vatican? 
În îngOnfarea quellui fară delege în păcatele 

salile, în innoranța sa? 
În apostasia către adeverata Biblia a Bissericei 

Resăritului? 
In retyparirea din nuou a Bibliei din Vatican; 

şi în vinderea ei pe 90 de swanzigi? 
Pe ast fel de creature le pălesce şi le apostrophă 

în adevăr Psalmistul quând dice : 
« Pentru que povestesci dreptăţile melle şi aşse- 

dămentul meu de lege prin gur'a ta? » 
Ammu repetat de multe ori expressia : «Biblia din 

Vatican; şi acum cată să dicem și ultima vorbă: 
Biblia Unitilor. 

Sunt dator ânsă a demonstră quă nu vorbescu 
de pe tărrem superstios de desbinare, nu dintro 
inimă în quare se încuibă sau pâte fi appropiat 
fanatismul. Mulțumită Domnului quă în epoch'a 
n6stra Tolerența domină și straluce în tâtă splen- 
dorea sa. 

Nimeni că mine dela 1822 pînă astădi și în 
vorbă şi în atâtea şi atâtea scrieri, n'a repetat alât 
de des din preună cu reposatul întru fericire De- 
mitru Cichindeal, « Unit sau neunit, una suntem   

noi toţi Români, aqueeaşi origine, aqueeaşi limbă 
şi aquellaşi Dumnedeu avem. » 

Agqui nu 8 vorbă de ritu que fiă quare e dator 
a îl ținne astlel cum îl are dela părintii sei, ci de 
regulă, de ordine, de disciplină. - 

Chrestinatatea una este dela începutul ei şi una 
vă fi că şi Adevărul, , 

Ansă, după cum mărturisesce şi Telegraphul, 
« precum un Stat politicu nu pâte sustă fară orga- 
nismu stabil, assemenea nici Biserica că un Stat 
spiritual nu pote sustă fară organismu stabil » 

Organismul ei dară, qua să nu pdta ajunge la 
usurpaliă din sus, şi la anarchiă din jos, fu de a 
se încredință (iar nu despărți sau deshină) Bise- 
rica în mai multe Kyriarchie; 

Si se stabiliră cinci Patriarchate : al Constanii- 
nopolii, al Romei, al Terusalemei, al Alexandriei 
şi al Antiochiei. 

Fiă quare patriarehatu îneredinţ iară turme 
de Metropolii şi de Episcopii, şi aguestea avură 
dreptul prin capii lor de a sacră preoti, de a admi- 
nistră aile Bisericei, de a păstori cu un cuvânt 
turm'a sa. - 

Quâte cinci Patriarchate ânsă cu Metropoliele 
şi Episcopiele lor o singură Chrestinatate, o singură 
Biserică formau, Biserică universale. 

Kafo)ari» nai ănoazoliaiy "Exadqslate 
Pentru ordine dar, pentru regulă şi disciplină, 

nu fu iertat unui Patriarchu a se amestecă în păs- 
toria altuia, nu fu iertat nici unui Episcopu a se 
amestecă în Episopia altuia, nici oilor cuvântătâre 
a cundsce de altă voce de quât de a păstorului 
seu fiă-quare ; 

Pentru qud usurpare este de vine desordinea 
dela Păstori din sus, şi anarehiă de vine dela oile 
cuvântătâre din jos. 

Aşă dară după aqueastă organisaţiă, ă luă noi 
quei de Biserica Resăritului Biblia, sau Myrul 
sau quea mai mică commadă dela Roma este o 
anomaliă; şi eu din puntul aquesta consider fapt'a, 

Quine ne a dat Biblia dela Vatican? De ne a 
dat'o Papa, este o usurpare în drepturile Patriar- 
chatului nostru, în drepturile Archiepiscopielor 
n6sire. Iar de au luato Părinţii nostri, au commis 
un actu de anarchiă, 

Si în agquestu cas cum au luat'o Părinţii nostri? 
Din simplitate, din nesciinţa? — De trei ori Dum .- 
nedeu să'i ierte că şi pe noi! Ne-au făcut de o parte 
un bine mare cu conservarea limbei şi pationali- 
tătii, fară a sei pe de alta quă commilteau o de. 
sordine în contra organisării generali a Bisericei. 

De au luat'o însă din sciinţă, cu tot respectul şi 
recunoscinț'a que le sunt dator că ia nisce pârin- 
ți, au commis ânsă mare păcat în sînul ordinii 
ecelesiastice ; şi attunci de sute şi de mii de ori 
Dumnedeu să 'i ierte! quăci au nevoie de mari ruge 
spre iertarea, păcatelor lor. 

Despre aquestea Telegraphul, que dice quă nu 
e satelitul nimului, nu strigă quă s'au călcat ca- 
nânele; îl appută credința şi respetul către canâne 
quând & vorb'a dea se dă Românilor adeverata lor 
Bibliă, si d'a se dă mai vîrtos mâi pe pretul quât 
ține. 

II appucă respectul către candne quând îi res- 
târnă quinevă mas'a de traficu, și nu "| mai lassă 
a vinde Biblia pe 90 de swanczigi. 

Cu tot spiritul de propagandă que s'a vedut în 
tot d'auna în systema catholică ; cu tot cuvântul 
que ar ave de a se sculă assupra descoperii şi în- 
treprinderii melle; ânsă vedeți qud catholicii tacu; 
quă fraţii nostri Români uniţi cu Româ tacu, 
qudci au consciința disciplinei ;
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! Qusci-simtu şi preţuescu bine-facerile Toleren- 
ei ; 
Quăci le este ruşine d'a facce în al notspredecilea 

secol quâte se faceau în mediul evu. 
Durerea mea nu este quă o accusatiă sau o ca- 

lomniă mai multu se adaoge pe lângă quâte am 
sufierit dela 1822 pînă acum';—vă trece şi aquea- 
sta că şi quelle lalte, mai vîrtos quând n'am să 
mai trăiescu quât am trăit, şi mortea ne vă astu- 
pă gur'a la toți. 

Durerea mea este pentru ruşinea que se face 
Națiunii române, ruşine que n'a mai păţit pînă 
acum, şi de quare rîdu străinii, şi pe quare Româ- 
nii nu 0 merită, quăei le vine din partea unei cur- 
citure. 

Durerea mea este pentru ruşinea que se facce | 
orthodoxiei întrege, quăci ridu quei de alte măr- 
turisiri de orthodoxia întregă. 

Durerea mea este qud Telegraphul se dice Ro- 
mân, şi din quei din Transylvania que eră fraţii 
mei de predilecţid ; 

Qu5 quel que face a jucă Zelegraphul este 
un archiereu în episcopiă româna que se scâlă 
în contra Bibliei Bisericei Resăritului şi a dog- 
metor ei, şi vă dă drept Grecilor şi Slavilor a se 
îndoi de pietatea exemplară a Românilor que 
dotară sântele locuri ; 

Nu este ânsă nici un amar quare să n'aibă o 
parte quât de mică de dulce; 

Si daqua tâtă diatriba Telegraphului este o ama- 
ritudine pentru tot Românul si mai vîrtos pentru 
mine, are însă şi dulcele seu, şi partea sa quea 
bună şi salutaria, 

Tot adevărul que coprinde este unde dice qu$ 
Biblia a cădut în nisce mâini nesfintite şi profane. 

Forte adevărat; şi datu''mi s'a mie boidul Sa- 
tanei qua să me lovească peste facă spre a nu mă 
mândri. 

Ansă, quine este aquel turbat de sfinţie qua să 
viiă a muşcă mâinile melle? quine aquel îndrăcit 
de curăţie qua să viiă a răpi suffletul meu ? 

Arate-se, qud eu înaintea Bisericei Resăritului 
întrega cu tâtă umilinta me dau de quel mai pro- 
fan şi necurat. 

- Aşă, o Dumnedeul Parinţilor mei! în mâini 
nesfintite şi profane că alie melle a cădut Bibliă, 
Tu cunosci, după cum divinul leronymu dicea, 
urdorile suifletului meu, tu singur poti a le spelă 
şi curăţi. 

De este în adevăr vocea Ta quare mă chiemă 
spre a luă aqueastă sareină, fă a se împlini fapt'a 
mea şi a fi binevenită în midlocul Cierului şi a 
fraților mei Români. 

De se vot sculă assupra mea pretutindeni păca- 
tele Innoranţei, Cupidităţii şi Apostasiei, pecatele 
Răpirii şi urgia lui Pharaon î0tă; dă "mi pe lun- 
gă zelu şi puterea de a sufferi ori-que persecuții, 
de-a înfruntă ori-que tentaţi. 

" Qusei tu mântui şi Omeni şi animale; 
Tu din Pescari faci Apostoli ai Tei; 
Tu curălesci și reîntregesci pe Prostituala; 
Tu deslegi limb'a lui Moys& şi faci dintr'6nsul 

Dumnedeul lui Pharaon! 
Iar daqua, Dumnedeule, nu este vocea Ta quare 

mă chiemno, de am ascultat sau m'am suppusu bol- 
durilor Vanitătii sau Cupiditătii; 

Callea Ta una este că şi Adevărul, şi căllile que 
ducu la dânsă nenumărate, multe şi varii ; stinge 
zelul que este in suffletul meu ; , 

Si binecuvântată mâna que mă lovesce, bine-   

cuvântat braţul que mă abatte din callea strâmbă, 
şi me duce în callea Ta. 

In genuchie am început lupta, în genuchie cu 
fac'a în pulbere o terminu. Fă-me a me sculă sau 
cu blândețea Columbului sau cu înțellepciunea 
Serpelui, . 

  

O dală a fară din arena religiosă, să mi se dea 
voie spre a remâne€ omu cu bunele şi rellele melle 
pentru qud me simţu a me sculă şi blând că 
Columbul şi înteileptu că serpele, 

Păcatul adessea în Biblie se arată prin vorb'a, 
înmorantia, pentru quă innoranţa este întunerecu 
şi păcatul iarăşi întunerecu. 

Grelle dar pecale sunt pe jucătorul de Telegra- 
phi : Innoranția, cupiditatea. şi Apostasia de rene- 
gat. 

Si 6ccă cause mari pentru quare plânge şi se 
tânguesce Biserica lui Christos, 

Piciorul a ajuns să fiă capu; 
Quel que dice quă învaţa n'a cunoscut nici o 

dată blândetea ; " 
Inchinătorul Viţeilului de aur, pretinde a fi 

ministru lui Dumnedeu. 
Quel que vinde şi cumpără la uşele Casei lui 

Dumnedeu, înlinde o mână sacrilege pe altar, fa-- 
când dintr'ânsul o masă de traficu; 

Lupul cu un cuvânt pretinde a fi Păstor, 

Aquestea, fură luptele melle dela 1818 pînă as- 
tadi şi se continuă şi se vor continuă âncă. 

Luptă lângă litterară, în quare n'avuiu de ine- 
mici de quât despotismul din sus al Pedanţilor 
que sciă în adevăr alle lor, şi anarchia innoran- 
ților que, neînvețând nimicu, vreau să trecă de au- 
tori — Slavonismul se serviă cu amândoe aqueste 
extremități, 

Luptă politică în quare începuiu cu « Urrescu 
Tyrania — "Mi € frică de Anarchiă. » Si în quare 
n'avuiu de inemici de quât pe Impilători de naţii 
şi de individe de o parte, şi pe turburătorii din me- 
serie de alia : lar oceupația străinilor se justifică 
şi de chiemarea unora şi de descreerarea altora. Ne 
încetat fuiu între focul căleatorilor drepturilor Pa- 
triei, și între al paralysatorilor drepturilor Patriei. 

Lupta religi6săsevă desemnă tot assemenea : d'o 
parte voiu av&. despotismul Theocapililor (precu.- 
peți de Dunnedeu) pharisei şi carturari hypocriţi, 
şi de alta anarchia seepticilor, voltairistilor şi 
atheilor. - 

Aqueste dot margini tot dauna se attingu ; şi, 
de şi sâmănă a fi contrarie, ânsă pină în fine se 
iartă una pe alta şi îşi dau mâna. 

Quând în Biblicele melle mă adressu către Prou= 
dhon que este aslădi dat în judicată pentru quă se 
scâlă assupra Religiunii; 

Quând îi demonstru quă Religia este refugiul şi 
mântuirea popolilor, termin : « ânsă Proudhon, 
Despoţii, Carturari, şi Pharisei pe tine te vorientă, 
iar pe mine nici o dată, » 

O Dumnedeule! ânsă quine sunt eu pe lângă 
Unul Filiul Teu şi Mântuitorul lumii? lertat 'au 
Phariseii lui Baraba, ci nu iertară Quellui que ve- 
nisse ă'i mântui. 

Fiă voia Ta! Daquă tilharilor se iartă şi Piliu- 
lui Teu nu; eu Crucea lui în preună voiu muri, 
quăci îşi vă adduce a minte şi de mine quând vă 
veni întru împărăţia Sa. 

1, HELIADE, R. 
Paris, 1858 Iuniu 25. $. v. : 
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P. S. — Nam mu respuns la citaţiile que se ad- 
ducu de Telegraphu, unde dice: « que te faci păs- 
tor, die fiind ? que ie appuci a kîrmui oştiri, fiind 
rânduit între ostaşi? » . 

O ie în adevăr nu pote deveni păstor, şi eu că 
die cuvântătâre n'am recunoscut de păstori de 
quât pe Kyriarchii nostri. 

Iar că simplu şi suppus soldat al Bisericei Resă- 
ritului, m'am luptat şi me voiu luptă pentru dânsă 
şi încontra theocapililor şi în contra atheilor; 

Si la întâmplare de a căd6 commandantul, quel 
mai cutedător îi ia provisoriu locul spre a, nu se 
perde bătaia ; IE 

Și la întâmplare iară de a irecce commandantul 
la inemicu, îmi facu datoria că, ori que bun soldat 
de a descărcă într'6nsul, şi sunt ferice daqua plum- 
bul meu îl ajunge şi îl obâră că pe un iradător. 

Păstorul dar se cuvine a nu fi lupu. 
Si commandantul spiritual să nu trecă substin- 

dardul quellui lalt câmpu. 
Quel que apperă Biblia din Vatican şi condam- 

nă pe a Bisericei Resăritului nu este commandant 
al meu, 

  

Insemnare. 
Am gis, am alfirmat şi am repetato de atâtea 

ori qud noi Românii filii ai Bisericei Reseritului 
avem de mai mult de doi seculi Biblia dela Vati- 
canu. 

Ansă que probe am dat? . 
Qusci lumea română n'are timpu, de a eonfrone 

tă adevăratul original al quellor S&pte deci cu tra- 
ductia română, cu Vulgala, şi cu editia lui Sixtu 
Quint, 

Vommu dă ânsă probele quelle mai convingătâre 
în puţine cuvinte şi proprie d'ă încredinţă şi pe 
Românii que nu sciu hellenesce şi pe Grecii que 
nu sciu românesce. 

Invităm pe fiă-quare ă luă Biblia în mână, a 
deschide ia pucinele locuri que arătăm şi fără nici 
0 cercetare alta a se uită numai. 

GENESE. 

"Capul XIII, după originalul Bisericei Rosăritului 
coprinde 18 versete, 

După iraducţia vechiă română iar 19. 

Capul XY după originalul Resăritului are 20 
versete, 

După editia din Roma are 21 versete, 
După traducţia quea vechiă română iar 24. 
După Vulgata iar 21. 

Capul XXXI, după originalul Resăritului are 56 
de versete, " 

După Vulgata catholică are numai 55, 
După traducția vechiă română iar 55, 
După ediţia din Vatican iar 85. 

Capul XLIII, după originalul Resăritului 60 
prinde 33 de vezsete, 

După Vulgata 34, 
După edilia din Vatican iar 34%, 
După traducția vechiă română iar 34. 

  

  

  

, EXODU. 

La capu îl, verset 48, numele socrului lui 
Moysă, după originulul Bibliei resăritene se dice 
Jothor. i 

După Vulgata, şi ediţia lui Sixtu Quint şi tra- 
ducţia vechiă română.se dice Raguel. 

Aguestea sunt forte de ajuns probe spre a, înve- 
deră dela prim'a vedere indentitatea Bibliei que 
avurăm pînă acum cu quea iypărită la Roma pen= 
tru dişii Greci uniţi. 

Apoi în capitolul XXXVI al Exodului dela ver- 
setul 8 unde începe punerea în lucrare a Cortului 
Mărturiei şi descrierea lui, originalul Bisericei Re- 
săritului nu mai are versete pînă la capul XL, şi 
descrierea o începe dela, stolele sau vestmintele 
lui Aaron. 

Vulgata restârnă cu totul ordinea aqueasta, 
Editia din Vatican este prefiicută assemenea. 
Traducţia vechiă română se ia tot după aguestea, 

— Pentru prefacerea ânsă a versetelor, a vorbelor 
şi prin urmare a dogmelor este de cercetarea quel- 
lor que cunoscu limb'a hellenică, de nu vor pregetă 
a compară originalul cu traducţia vechiă și cu 
Bibliele din Vatican. 

Difierintele le arătu în însemnările melle, pe 
quare Telegraphul le numesce sophisme. Quând 
se vor publică, Românii orthodoxi se vor convinge 
de le adducu un servițiu sau le sunt de văla- 
mare, 

De o quam dată recităm agui nota que facem la 
Exodu capu XXXVI vess. 8 pină la capu XL,. 

a 8 Verset. Dela versetul agquesta începe mân'a 
pe lucru, execuţia Tabernaculului que avea a Sym= 
bolisă pe Dumnedeu, pe Israel şi Legea. 

« Quei Septe-deci credincioşi tradiţiilor mosaice, 
având, după expressia versetului 2 c sciinț'a în ini- 
mă » cunoscând adică cu pietate, nationalismu 
şi adoraţiă emblem'a Tabernaculului, ne dau Bi- 
blia ast fel cum le au dat o părinţii lor, 

« De aqui, dela vers. 8, începe cum disserămexe- 
cutia şi prin urmare descripția definitivă a Taber- 
naculului ; şi nici o întrerumpere nu se vede: t6te 
se ţinu un'a de alta că o catenă: nici un verset nu 
mai desparte deseripția pînă la capătul capitolu- 
lui XXXIX, | 

« Quelle Ialte versiuni âns& că Hebraică, sau 
mai bine Judaic'a, că Vulgata şi că ediţia din Va= 
tican, după quare tradusseră vechii nostri, conti . 
nuă despărţind prin versete capitolele 36, 37, 38 
şi 39. 
"a Si unde quei Septegeci începu descripția sau 
execuţia dela stolele sau vestmintele sacre alle lui 
Aaron și alle filiilor aquestuia, Judaic'a şi Vulga- 
ta restârnă ordinea symbolurilor şi incepu dela 
paretare, cum le dicu vechii nostri traducători. 

« Commentatorii de diverse rituri află, (după 
părerea sau system'a lor) o anomaliă în textul 
quellor Septe deci, şi n'attribuescu aqueastă nere- 
gularitate de quât la neîntoirea (cum dicu ei) 
que există între differintile versiuni şi între a 
queilor Septedeci, quari, vedând aqueasta, fură ne- 
voiţi d'a renunţiă Ia, despărțirea prin versete. 

« Noi nu luarâm a traducce de quât versiunea
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quellor Septe deci ast fel cum a adoptat'o şi a con- 
servat'o Biserica Resăritului. | 

« Incepem dela stolele lui. Aaron şi alle filiilor . 
aquestuia, şi ne stimăm ferici qud nu vedem nici 
o irregularitate în lipsa versetelor şi în ordinea 
descrierii objetelor. | 

« Cu tâte aquestea, ne împunem g datoriă, nu de 
a ne justifică — (quăci nu suntem de quât un 
simplu traducător) — nu iar de a justifică sau d'a 
appâră queea que Biseric'a nâsira a recunoscut 
(quăci ea n'are nici o nevoie de justificaţia nâstră). 

« Ci de a demonstră errârea în quare din sys- 
temă au cădut quelle 'lalte versiuni, propuindu'şi 
a despărți queea que de sine a fost una şi nedes- 
părțită. 

« Quei quare n'a sciut âncă quă în Bibliă tote 
sunt emblematice, quă tot objetui material repre- 
sentă altul întellectual şi moral, şi qud Biblia se 
exprimă mai mult prin fapte de quât prin vorbe, 
acum Se vă convinge de adevărul aquesta prin 
quâte vommu cutedă să explicăm aqui. 

« 'Tabernaculul fu un pavilion destinat de a 
vepresentă : DivINITATEA, Israel şi Legea, 

« Tabernaculul eră destinată facce pe fiă-quare 
Israelit să 'şi vedă existința tăria şi fericirea în 
existința colectivă â lui Israel, mântuit de Dum- 
nedeu din servitute, întărit şi appărat de Dumne- 
deu, şi unit între sine prin Lege. 

« Dumnedeu este unul şi nedespărțit. 
« Israel eră chiemat a deveni iarăşi unul şi ne- 

despărtit; nici condiţii, nici classi; ei dot spredece 
semenții eşite din doi spredece fraţi, toți eşiţi din 
aquellaşi tată lacob. . 

« Legea prin urmare cătă să fiă una şi nedes- 
ărţiță, una pentru toţi cetățenii țerrei promise, 

fard distincţiă de classi. 
« Prin upmare symbolul quare avea a repre- 

sentă aqueste trei idei que se resummă într'una 
quare eră Dumnedeu, symbolul, dicu al aquestor 
trej idei cătă să fiă unul şi ne despărțit, şi nu pu.» 
tea sufferi nici o despărţire prin versete, Ă 

Pelângă aquestea la capu XXVI verset 6, unde 
vorbesce Dumnedeu lui Moysă, preseriindui cum 
să facă Tabeynaculul, forte iămuritu se exprimă : 
val Zaza îi canvă uta, ŞI Pa fi tobernacul unul, adică 
vă fi astiel cum să forme un întregu nedespărțit. 
Quine cunâsce limb'a hellenică întellege que în- 
sămneadă în phrasea agqueasta piz. 

« Tâie objetele dintr'ânsul eră că membrele 
unui aquelluiaşi corpu. 

« Ștolele lui Aaron se tinu de aquesta,; în Aaron 
şi în stolelele lui sunt representate quelle doă spre- 
dece semânţii alle iui Israel. — Atriul sau curtea 
încongiură 'Tabernaculul; — aquesta coprinde 
t6te quelle dintr'ânsul : are'a sau kivotul măr- 
turiei, propiţiatoriul, catapetasm'a, — masa cu 
vasele ei — candelabru — altarul thămtierii, —' 
altarul holocautomelor, — spălatoriul. — Aulce 
şi cortine, pelli, ete., — cu un cuvânt, lemne, 
aramă, argint, aur, in, lână, bysson, colânne, basi, 
capitelle, copce, arce, tingătorie, pari, culmi, 
pînă la ultimul cuiu, tote formă un iot que se 
numesee Tabernacul, symbolul unităţii lui Dum- 
nedeu, unilaţii Națiunii, unitați Legii que eră 
depusă în arcă. 

« Si 6ecă causa pentru quare guei Septedeci 
p'ailingu aqueastă unitate, şi ne o dă astfel cum 
0 au fost luat în moştenire dela străbunii lor, şi 
aquestia dela Moysă. | 

« (luei Septedeci pu eră străini, ci adevăraţi Is- 
raeliți şi cunoscea mai bine de quât ori -quine doc- 
trinele şi instituțiile lui Moysă. 

  

  

« Quelle lalie versiuni, nu se mulţumiră numai 
cu despărţirea prin versete a aquestor patru capi- 
țole, ci începu descripţia dela auleele sau păretare. 

« Quei Septe geci începu dela Omu represenţat 
prin Preatu, — Pentru quă soțielatea. quea nucă, 
avea ă deveni un regal sacerdoţiu, destinată mai târ- 
diu a luă dela mare pină la micu ungerea (1). — 

Si aquest preot colleetiv eră representat prin 
archipreotu, symbolisal prin stolele salle (qudci 
gradul fii-quăruia fonctionae publicu prin nimi- 
cu mai hine nu se cundsce dela prim'a vedere 
quât prin uniformă sau stolă), 

« In tot d'aun'a quând s'au înălțat un templu 
au cătat 6menii mai currând sau mai târgiu a căd€ 
în idolatriă, pentru qub cu templu se localisă Di- 
vinitatea, 

“a 'Tabernaculul fiind portativ, mai deveni un 
symbol quă Dumnedeu nu se pote localisă, şi qud 
Dumneden este pretutindeni. 

« Si aquest symbol compus începând dela Omul 
colectiv, representat în raţionalul sau peptarul lui 
Aaron, ne face a vede quă objetul principal în 
aqueasta descripţiă emblematică este Omul; 

« Quă Omul este objetul quel mai considerat 
din tabornacul, fiind o viă imagine a lui Dumne- 
cu. 

” « Prin urmare autorul Pentateucului a cătat să 
înc&pă deseripția Tabernaculului, nu dela păre- 
tare, ci dela stolele lui Aaron que representă pe 
"Israel, 

« De aqui dar se învederedă qub o versiune 
arată o idee şi altă versiuni altă idee; un symbol 
ne faece a cugetă una, şi atlu symbol alta, 

«'Ţabernaculul descris prin quei Septe-dici în 
lingagiul symbolicu, prin nedespărtirea adică cu 
versele ne arală qud Dumnedeu este unul și ne- 
despăriit, qui Israel este unul şi nedespărțiţ, 
quă Legea este una şi nedesparţită. i 
"« Fiind portativ ne arată quă Dumuedeu este 
pretutindeni şi quă nu se cuvine a'1 localisă. 

« Si prin începerea dela stolele lui Aaron ne 
arată quă daqua se erige un tabernacul sau un 
templu, Omul este objetul quel mai considerat, că 
un templu viu a.quăruia inimă este atlarul unde 
Dumnedeu îşi complace de a fi adorat aqui jos 
pre păment. 

« Eecă symbolul Tabernaculului descris în Bi- 
blia quellor S&ptedeci sau a Israeliţilor, 

« Cum ânst este deseris în Biblia Judaistilor, şi 
în Vulgata? 

« Despărtit prin versete, începând dela păreta- 
re, şi Omul nefigurând de quât că, un objet se- 
cundar. 

« Dumnedeu prin urmare despărţit de Israel, 
Israel despărţit în sine, omul despărţit de appro- 
pele seu : 

« Fiii-quare cu numele seu şi cu numerul seu, 
că fiă-quare verset cu numerul seu, | 

« Beeă dar pentru guc dot semenții judaiste nu 
avară scrupul de a se despărți mai târdiu de quelle 
dece israelite; 

« Eccă pentru que Hebreii que deveniră parti- 
sani ai unei dynastie, que deveniră voiu să dicu 
judaisti, se despărțiră prin interese private, deve- 
nind mai ântâiu instrumentele regilor pământeni, 
şi apoi al!e Babylonienilor, Alexandrilor, Ptole- 
meilon, Cesarilor, 

(1) « Si ne făcă pe noi împărați și preoţi lui 
Dupmnegeu şi Tatalui seu, » (loann, Apoc. cap. ], 
v, 6.
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« Pin quând ajunseră a deveni cu totul Judani, 
despărțiți şi respânditi în tote ţărrele. 

« Omul tinde tot d'auna către queea que crede; 
şi toți Israeliţii, de a» fi asculat de a nu cundsce 
alt Domnu de quât pe Dumnedeu, de ar fi con- 
servat legea lui Moysă ast fel cum le-a dat'o, 
daqua symbolul credinței lor ar fi continuat de 
a fi Uniunea, una şi nedespărtiţă, ei firesce nu s'a” 
fi despărit în judaisti; 

> «Sila avenimentul Christianismului, que nu 
fu de quât o continuaţiă şi o împlinire a Legii, 
ei toți ar' fi urmat că şi Apostolii şi atâţia altii 
mii şi mii de Israeliţi lui J.-Chr. adoptând Nuoul 
Testament că o complinire quellui Vechiu. 

« Ci îşi allesseră altu symbol de credință sau 
mai bine nu luară nici de cum a minte la symbo- 
lul Uniunii, quăci îl făcură în bucăţi prin versete 
şi 1 resturpară incepând dela păretare, iar nu dela 
mu. 
« Naţia que n'are Uniunea de symbol şi quare 

dispreță pe Omu sau individualitatea personale şi 
colectivă, aqueea cată pînă înfine a deveni lucru 
altuia. 

« Tabernaculul fu înălțat în midlocul campa- 
mântului că un pavillon că un stindard que re- 
presentă pe Iehovah, pe Israel şi Legea în uni- 
nate. 

« Mai târgiu quând se împerechiară în partite, 
unul făcă qua aquest stindard să aibă de devisă, 
cum ne exprimăm în dille nostre : « Uniunea face 
puterea » după cum appucasseră dela străbuni. 

« ar quel al altu partii al Judaistilor allesse de- 
vis'a tutulor phariseilor antici şi moderni : Divide 
et impera » adică, desbină şi domină. 

« Apoi mai târgdiu quânddin sînul Palestinei, elita 
adevăraților conservatori ai doctrinelor lui Moysă 
„urmd Mântuitorului şi Apostolitor lui, și se allesse 
din societatea, corruptă, eşi adică din Omul quel 
Vechiu spre a rennoi umanitatea întregă, aqueasta 
appări în primitiva Ecelesiă chrestină cu Biblia sa, 
cu stindardul seu unitariu, cu aspiraţiile salle la 
unitatea universale, cu devotamentul seu pînă la 
mariyriu către aquest symbol. 

« Aşă primii chrestini atâţia seculi nu formau de 
quât o singură Ecclesiă, symbol al nuoei societăţi 
ecumenice. 

« Si lăssard posterităţii Biblia ast fel cum o 
luară dela Apostoli, şi aquestia dela părintii şi stră- 
bunii lor, iar nu cum o prefăcusseră Judaistii de- 
veniți Pharisei şi persecutori ai Mântuitorului şi 
ai Apostolilor, 

« Tabernaculul fu respectat ast fel cum îl luas- 
seră, intact şi nedivisibil, 

« Biserica Resăritului îl conservă assemenea 
nedivisibil, şi cu tâle quă fu încredințată la mai 
mulţi Patriarehi, Archiepiscopi, Episcopi şi Sy- 
n6de, ânst una şi nedespărţită remasse. 

« Roma, despărtinduse, adoptă versiunea nu- 
mită Vulgata que desparte tabernaculul prin ver . 
sete și începe dela păretare, şi în quare Omul 
nu este de quât un objet secundar : 

« Roma lud apoi de devisă, recunoscuta şi adop- 
tata de toţi machiavelistii diplomaţi moderni : 

« Divide et impera. » 
„_« Daqua Roma ar” fi ținut de sacru și de sânt 
symbolul uniunii, sau dagua symbolul credinței 
salle ar' fi fostu uniunea, firesce quă n'ar fi pre- 
ferit vessiunea Vulgata înaintea versiunii quellor 
Septedeci, ! 

« Omul, iar o repet, tot d'auna tinde către queea 
que crede, şi symbolul credinței Romei fu taber- 
naculul împărţit şi subtîmpărțit, 

  

  

  

« Si aqueasta fu o mare causă pentru quare nu 
avi nici un scrupul de-a sacrifică uniunea la am- 
bitiă şi de ă se despărţi mai ântâiu de Biserica 
Resăritului ; şi apoi ardând, fulgerând prin ana- 
theme, afurisâna în tâte părţile, ajunse pînă la 
a fi despărțită ânsuşi în sînul seu în Catholicismu, 
Luteranismu, Calvinismu, etc. 

« Protestantismul apoi luând Biblia judaistilor 
drept adeverata Bibliă a Israeliților sau drept ade- 
văratul original, adoptă că un temeiu versiunea 
prefacută de Pharisei. ” | 

« Protestantinsmul nu luă a minte la symbolul 
unităţii Tabernacolului; şi neavând de symbol al 
credinței uniunea, Biserica anglicană ajunse pînă 
întru a fi despărtită în atâtea biserice separate şi 
independente quâte sunt şi parochiele, 

« Tabernacolul dar fiind un symbol, după quei 
Septe deci representă uniunea, 

« După quelle lalte versiuni , representă desbi- 
parea. 

« Să venim la Biserica Resăritului : 
« Pînă quând noi Românii avem o Metropoliă în 

Bucusesci şi alta în Iasi, aqueasta este un symbol 
sau un semnu qug credință fiă-quăruia Domniat 
este una şi nedespărtită. 

« Pînă quând iară îa aqueste doă Metropolie se 
vEdu tot aquelleași cărţi bisericesci şi se aude tot 
limb'a română, aqueasta este un symbol sau un 
semnu qui naționalitatea română este un'a şi ne- 
despărțită, 

« Si pină quând ambele metrâpolie conservă 
aquellaşi ritu, aquelleaşi traditii şi aquelleaşi 
cărţi cu alle quellor patru patriarehate alle Resă.- 
ritului şi cu alle quellor doe synâde al Greciei şi 
al Russiei, aqueasta este un symbol sau un semnu 
quă Biserica Resăritului este una şi nedespăriită, 

« Ansă vai! cată a mărturisl quă mai mult de doi 
seculi noi unspregece milline de Români, fără 
scirea nâstră, n'aveam aqueeaşi Carte fondamen- 
tale, aqueeași Bibliă cu Biseric'a Resăritului ! 

« Daqua Homânii avea Biblia Resăritului, şi de 
li s'ar' fi arătat, de li sar' fi spus quă Taberna.- 
culul, symbolul Religiunii lor este nedespărtit, ş 
uă uniunea face forta, nici o dinioră nu sar îi 
esbinat între dânşii, consimțind o mare parte a 

se deslipi de Biserica Resăritului ; 
« Daqua uniunea ar' fi fost symbolul pavillo- 

nului român, nu ar” fi fost asă de facil străinilor 
de a'i împărti şi subtimpărti după cura se află as- 
tădi, că şi Italienii. | 

« Departe de mine phanatismul; eu nu vor- 
bezeu de quât că unul que explică symbolurile; şi 
quel que arată qud Tabernaculul symbolisă uniu- 
nea, este forte de parte de desbinare. 

« Traducend Biblia que singură ne pâte uni şi 
înfrăți pe toli Românii, cu dânsa me prensent în 
midlocul lor. » 

Aqueslea şi assemenea aquestor'a sunt însem- 
nările que facu în Biblice, quare fiă-quine pâte 
vede qud nu'mi sunt inspirate din Franc'a după 
cum vă să arate Telegraphul, ne mai scotândume 
din Editorul parisian; 

Pentru qud Franceşii, o parie sunt parlisani ai 
Vulgalei, și quea mai mare parte sceptici şi ne- 
credături. In Franca pote învăţă quinevă de tâte, 
afară de a deveni appărator al Bisericei Resăritu- 
lui. 

De sunt orthodoxe sau nu însemnările que'mi 
le facu Ja tot pasul, studiând Biblia, lassu a le 
adoptă, sau a le critică quei que se consideră qu5 
credu mai bine şi mai drept de quât mine. 

La întâmplare de a me rătaci şi eu că omu, Na=
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tia română în parte şi orthodoxia în genere vor fi 
îndulgenţi, quăci de n'aşu fi avut zelul que ma 
devorat, aşu îi tăcut şi eu că alţii, şi quel que tace 
nu riseă dăa vorbi strâmb, Ra 
__De sunt adică în errâre, zelul m'a addus într” 
ânsa,. 

Iar în quât pentru Bibliă, iar o mai repet, nu 
este a mea; eu o dau cum o aflu în Biserica Re- 
săritului, şi aqueastă nu pote suferi critică dela 
Chrestinii orthodoxi. 

Tot ânse que suntem siguri este quă pînă acum 
ammu avut Biblia din Vatican şi eu me present 
Românilor cu traducţia fedele a Bibliei adeverate a 
Bisericei Resăritului. 

Fară a combatte pe queea que avurăm pin 
acum, (quăci a devenit o proprietate a historiei 
limbei şi litteraturei române); fără ă combatte 
traducția Bibliei judaiste que Societatea Biblică 
din Londra se prepară a communică Românilor, 
(quăci şi aqueasta vă servi de comparaţiă quellor 
studioşi); 

Dicem ânsă, quă precum a fost şi este liber în 
tolerența que distinge pe Români de a eirculă Bi- 
Dliele eterodoxilor, cu atâta vă fi şi mai liber de a 
află ospitalitate între dânsii Biblia Bisericei Re- 
săritului de quare tinu ei. 

A» fi o anomaliă din quelle mai neaudite de a 
ne dicee orthoxi, şi, combâtend Biblia Orthodoxi- 
lor, de a sustine cu atâta turbare şi fanatismu pe a 
quellor de alte mărturisiri. 
! in pretuventavea que facu la începutul Diblice- 
or dicu : 

« Un Matheiu Basarab în primul que evangelisd 
pe Români prin Vechiul şi Nuoul Testament. 

« Noi n'avem puterea lui spre ă susținne că dân- 
sul fapta nâstră încontra machinaţiilor străine; o 
punem dar sub patronagiul quellor que au domnit 
şi domnescu în România în numele Românilor. 

« Sub paironagiul Sturzilor și unui singur 
Ghică; 

« Sub patronegiul Bibescului şi lui Stirbeiu ; 
« Si mai vîrtos sub patronagin! şi binecuvânta- 

rea ambilor Metropoliti şi a cinci Episcopi Româ- 
ni, alleşi de Natid și singurii representanți ai 
adeveratei orthodoxie, suppunem productul in- 
delungelor nostre veghieri. 

« Să nu credă ânsă qub în neputința nostră ne 
adressăm la Măriile şi Prâ-şfintiele lor, precum pri- 
mii traducători s'au adresat la thesaurele lui Ma- 
theiu Basarab şi la naționalismul agquestuia; 

« Are Natia şi putere şi midlce de aşi typari 
şi respândi Biblia cu aqueea'şi uşuritale că şi s0- 
cietatea Biblică din Londra ; 

« Tot que îi rugăm, şi tot patronagiul que le 
quevrem este de aşi feri că de focn numele dea'l 
punne d'alăturea cu al aquellor que sar încercă 
ă împedică o faptă atât de naţionale, atât de or- 
thodoxă, şi atât de unitară. » (Pag. xi şi xu. 1858, 
Martiu, 93.) 

Nu fără cuvânt ne adreassam către aqueste 
persâne : presimţiam noi quelle que aveau a veni 
depeste Carpaţi şi de airea; şi învitam pe ai nostri 
de a'şi feri că de focu numele d'a şi "1 punne dal- 
lăturea cu Isearioţii que sub manta orthodoxici 
aveau a dă sărularea ludei Mamei nâstre Biserice. 

Naţia Româna n'a avut nimicu mai. scumpu 
că Nationalitatea şi Religia que appărându-le, le 

conservară atâţia seculi şi prin atâtea nevoi şi per- 

secuţii. 
Nationalitatea stă în limba unitară, şi în litte- 

rele române; si nu este astădi nici un Român quare 
să voiasca a fi jumătate român şi jumetate savu. 

  

  

Religia lor se întemeiă pe Biblia Bisericei Re- 
săritului; şi nu este iar nici un Român quare să 
voiască a fi jumătate orthodoxu şi jumătate pa- 
pistaşu. , 

Aqui stă, Romanilor, nalionalitatea vâstră şi 
Religia vâstră : în Biblia que vo adducu dela .Bi- 
serica Resăritului, — Quine este Român şi ortho- 
dozu vă sci a 'şi appără naționalitatea şi Religia, 

Mai dicu iară în precuventare : Natia şi religia 
nâstră se află; între trei propagande. 

Inaintea calholicismului şi protestantismului 
oppuiu Biblia quellor sâpte deci: în aintea Slavo-. 
nismului oppuiu că o liniă de demarcatia limb'a şi 
litierele adeverat romane. 

Cu Slavii suntem fraţi în religiă, ci vrem să re- 
manem Români; catre quelle lalte religii ammu 
fostu şi suntem quei mai tolerenţi; vrem, ânsă să 
remanem orthodoxi una cu Marea Biserică a Rosă- 
ritului. 

Athoia, ânsă că şi anarchia este o calamitate din 
quelle mai mari înt'o societate, şi încontra necre- 
dincioşilo» oppuiu Biblicele; şi ast fel me aruncu 
de bună voie între patru focuri. Tărremul în asse- 
menea lupte remâne tot d'aunaalaquellor que sunt 
cu Adevărul; şi martyriul 6nsuşi este adevăratul 
triumfu. 

Prin Biblia quellor Septe deci, Românii vor sei 
distinge şi a prețui aurul din quelle lalte metalle. 

Prin ţraductia, que le dau vor află quă în adevăr 
au avut şi au o limbă mai presus de surorile ei, 
şi qud ei formă în adevăr o naţiă, 

lar prin Biblice vor află midlâce cum să” și pâtă 
aperă şi Religia şi Naţionalitatea încontra inemi- 
cilor din a fard şi din întru.: 

Incontra, şi a eterodoxilor şi a atheilor ; 
Incontra şi a usurpatorilor şi anarchistilor, 

Doo a ae i 

Ansă audu şi o afurisire, nu assupra mea, ci as- 
supra Bibliei &nsuşi. 

« Osândescu şi afurisescu cartea aqueasta! » 
strigă 6re-quine de dincolo de Carpaţi. 

Quine este aquest profanator, aquest apostat 
încontra Religiunii, şi ludă al Românilor ? aquest 
afurisitor de quelie sânte? 

Un baron Shiaguna que are, după aqueastă faptă, 
şi cutedarea satanică dea se iscali archiereu! 

AL cui archiereu, daqua o dată afurisesce sin- 
gura carte fondametale a Bisericei Resăritului que 
pînă acum n'ammu avuto? 

Un hulitor, un renegat n'are drept da afurisi, 
şi un credincios cu atâta mai pucin nu se pote 
resculă încontra temeiului Credintei salle. 

Prin urmare protestu în contra circularei que 
“văduiu acum în urmă, dată din Sibii sub. No 548. 
Maiu 24, şi iscalita Baron Adreiu Shiaguna, 

Si protestatia o voiu facee formal. 

  

Dela vederea aquestei circulare diabolice. que 
îmi veni acum în urmă nu mai am nimicu cu 
redactorii Telegraphuiui, şi îi rogu să mă ierte. 

Quâte am dis despre Telegraphu, tote pînă la 
una remân pe faca Baronului Shiaguna, 
Anathema cade pe capul lui; Archieren ortho- 

doxu nu mai este din dioa în quare a cutedat a 
aturisi Bibliă, 

JI. HELIADE, 

Paris, 1858 Juliu 20.
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IN AINTE SI TOT 'NAINTE, 
« Peste aspidă şi basiliscu vei încăllică şi vei călcă peste Leu şi peste Balaur, » 

Treeueoro pedică, si ne urmăm Biblicele : să ve- 
nim Ja Moyst în facă eu Pharaon şi cu scribii, cu 
sophistii şi încântătorii Egyptului. 

20 Vers. « Si iud Ambram pe Iochabeeth filia 
fratelui tatălui seu de femee şie'şi... » Judaica 
dice pe mătușă sa sau tantă sa în locu de vâră sa, 
Sau delia fratelui tatălui seu. In legile-lui Moysă 
nu este iertat a luă quinevă pe mâsă sa sau ne- 
pâlă sa de femee, nici pe unchiu seu sau nepotu 
şei de bărbat. Quei Septedeci conservând legile 
lui Moyst, lassă textul anticu neprăfacut. Ammu 
e qud versiunea hebraică este a Judanilor, şi 
epțaginta a Israeliţilor, Dela regi înquă quari 

sunt capii fractiunii Judanilor, se vede quă mulţi 
începură a'şi luă, mătuşele şi mai vîrtos nepâtele 
de femei, şi qua să “şi legitime nelegiuirea, făcu- 
ră şi aqueâstă prefaccere în textu qua să arate qud Moysă ânsuşi eşi dintr'o assemenea incestudsă 
căsătorie. 

Tot în aquest verset se coprinde : « quare născ 
e Moysb, şi pe Aaron, şi pe Mariam suror'a lor. » 
ebraica şi Vulgata nu coprindu pe Mariam, su- 

vora lor. Septaginta numai şi Samaritean'a cou- 
servă întregă familia tatălui lui Moysă, 

20 şi 27 Vers, « Aquesta este Aaron şi Moysă, » 
Este vechiă datină !a quei antici que se vede şi 
în Homeru, ă se întrerumpe din narraţiă spre a 
arătă genealogia herpilor lor, pe quât se vă pută 
mai de parte şi în liniă dreptă. , 30 Vers. « ... Becă eu, greu la vorbă sunt, şi cum me vă ascultă Pharaon? » Nimicu nu împe- 
dică pe Moysă că defectul la vorbă ; de trei ori, numai de aqueast'a se plânge; quelle “Iatte tâte îi sunt possibili şi i se paru nimicu, Atât & de mare | 
ŞI necessariă puterea cuvântului. Ansă que dice şi Dumnedeu într'o inimă decisă de a sări peste 
t6te diţficultaţile? Dice în adevăr totaqueea que disse mai târdiu şi Ghristu către discepolii Îui loan : « spu- 
neti qud muţii vorbescu, surdii audu, orbii vădu, 
uă €nsusi morţii înviaă. Eccă que dice Dumne- deu lui Moysă în capitolul următor : 

CAPU VII. 
1 Vers. €... Becă, datu-te-am pe tine Dumne- deu lui Pharaon, şi Aaron fratele teu vă fi tie pro- 

phet: p —— Moysb începe codirea sa cu 6ccă; şi Dumnedeu îi arată, que ă ceca al lui: Dumnedeul 
Iui Pharaon are a deveni.—Curagiu, impilatule, şi vei vede cum cadu toți Pharaonii în genuchi. 

3 Vers. «... Si voiu îmmulţi semnele melle şi 
emblemele melle în țerra Egyptului. » (Dice Dom- 
nui), În originalul hellenicu în locu de prodige sau * 
minuni nu Sc (ice 0zipara, ci zipara adică extra. ordinare, lucruri rare şi Spăimântatore că 
monstrurile, că sphyngile que nu se pot explică, prin urmare emblemele, 

şi CS. « ... Punne-voiu dar mâna mca assu- pra Egyptului... » Adică puterea. 
8 Vers. « Si disse Domnul către Moysă şi Aaron dicend..» Ammu dis quă dun grad mai sus al ver- bului quând lângă dânsul i se mai adaoge parti. cipiul sau un substantiv de aqueeasi rădăcină audind aude, cu cercetare cercetă, eţe. La verbul 

diocere ânsă participiul dicena se "ia mai mult în locu de adico, sau de quelle urmatâre. « Disse Domnul,., dicend. » în locu de: disse Domnul quelle următâre, sau adică. 
Vers. «...Daţi noă semnu sau imblemă... » In 

  

  

locu de minume tot =îzzs se află în original. 
In hebraic'a se dice semne şi demonstratii. Aqui 
Pharaon quere a se convinge după datinele de at- 
tunci quă Moysd şi Aaron sciu şi ei cartea tâtă că 
toţi sacerdoţii, medicii, şi încântatorii Eegyptului, . 
qua să potă fi missionari sau trimișii vre unui _ 
deu. Semnul dar şi demonstrația quea d'ânttiu se 
vă facce prin bacul, symbolul commandei sau al 
diregătoriei. Aruncat din mână, se vă prefacec iar 
în sârpe, în Balaur. i 

14. Vers, « Convocd attunci Pharaon pe sophi- 
stii Egyptului şi pe fărmecătorii (venefici) şi făcură 
încântatorii Egyptenilor cu farmecele lor asse- 
menea. » 

Invederat se arată quă după dalinele de attunci 
aqueastă întrecere nu eră de quât queea qu6 în 
timpii nostri se numesce concurs. Ansă que eră 
aquei sophisti, fermecători şi încântători alle quă- 
ro denumiri noi le tradusserăm după (Septaginta 
(copeerzai, papparal ŞI îxaw8a:)? Quei que traducu 
din hebraica, numescu pe sophisti sapienti sau în- 
tellepti cum îi numescu şi vechii traducători ra- 
mâni; fărmecătorilor le gicu magi (cul6re mai 
mult chaldei și babyloniană de quăt egypteană) 
iar încântătorilor le dicu hieroglyphisti sau hiero- 
phanti.Terminul din urină, de şi are culdrea locale, 
nu correspunde cu fapta încântecelor și deşcânte- 
celor. Ifieroglyphisti eră aqueia que şe occupă cu 
hieroglyphele sau cum ammu dicee cărturarii sau 
scribii Egyptului. Aqui & vorba de quei que pra- 
nunță forte incet nisce vorbe secrete prin quare 
se credea quă se operă minuni că prin deşcâptece. 
Aqueste vorbe pronunţânduse în 6re-quare psal- 
modiă sau că recitativele muzicali, adică cântân» 
duse, se disseră încântece şi descântece, şi quei de 
aqueastă professid încântători şi descântători. Tot 
assemenea, âncă mai din ainte Je disser şi Helle- 
nii Ezaotăci Şi Exwpfoi, 

Un cuvânt ânsă şi mai mare este quă music'a în 
adevăr adduce în extase, enthusiasmu şi răpesce 
sufiletul omului; şi din tâte instrumentele nici 
unul nu e mai potent şi mai magicu, qua să dicu 
aşă, că vocea umană. Ori-que este atât de potent 
în quât să răpâscă șuffletul omului, să?1 puiă în 
extase, să înblândescă lei și [&re, nu fără cuvânt s'a 
dis încântământ. Adesea o căutuiură a cuivă schim- 
bă totă desposiţia omului şi "1 restârnă din starea 
normale. Prin urmare, tot que adducce şi întreece 
&nsuşi eflectul cântării se dice încântemânt şi lu- 
cratea, încântare, iar quel que o facce, încântător, 

Sophistilor, a le dicce sapienti sau sapientilor 
sophisti, este tot aquea analogiă că şi quând în- 
bo luptă sau rivalitate de doctori ar” dice quinevă 
ciarlatanilor medici, şi medicilor ciarlatani, Aque- 
sti 6meni que professă sciintele occulie eră fârte 
în evedit în timpul Pharaonilor în Egyptu și în 
terra lor; de către connaționalii lor nu se numiă 
sophisti ci sophi, adică sapienti înţelepţi. Aqueastă 
denumire de sophisti nu li se dețte de quât de quei 
Septe deci que fiind de partit contrariu, află ocea- 
sia spreai păli cu vorb'a hellenică zoprezzi que este 
una cu ciarlatan în alle sapienţei, 

Quât pentru fărmecători que nu este de quât o 
traductio din vorb'a hellenică guapiazei, papuzaiti, 
pagpaesvezis Şi quari în latina ft tradusă prin venetici 
(făcători de venine), aquestia nu eră de quât qneea 
que dicem astădi medici şi spiceri tot de o dată,
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Aquestia eră cultivatori ai sciintelor physice că 
Physica şi Chimia şi altor sciinte oceulte, coprinse 
tâte în Kabbală şi în Magiă, 

Astronomia confundată în Astrologiă avea asse- 
menea cultivatorii sei. : 

Prin urmare scribii sau cărturarii, Alchimisti 
şi Astrologii facea trei specialitaţi, şi un preot sau 
um medicu cu atâta eră mai instruit şi mai con- 
siderat cu quât eră mai vărsat în quelle mai multe, 
Cunoscători ai sciintelor oceulte sau ascunse, ei cu- 
nosceă virtutea şi proprieţătile plantelor şi ele- 
mentelor prin quare se serviă în arta que se nu- 
miă thaumaturgiă, ânsă spre a facce mai mare 
effect înaintea vulgului sau profanilor, cum le di- 
cea ei, mai însoţiă şi Gre-quare invocaţii, exorcismi 
mai adesea în versuri şi cântaţi preoţesce; de unde 
apoi predomină denumirea de încântatori şi des- 
cântători que eră în mare credit în aquei timpi. 
Aqueste vorbe que ținu de Gre-quare doctrine, 
credinte şi religii, scadu si elle quând cadu doctri- 
nele de quare ţinu. Astfel Astaroth,Bel, Baal, ete., 
de unde eră nisce divinităţi, deveniră după alte 
religii mai nuo& nisce diavoli. Vorb'a Demon de 
unde însemnă angel, deu la Helleni, la Chrestini 
nu însemnedă de quât diavol. Astfel, eminenltissi- 
mii şi santissimii încântători sau sacerdoţi ai Egyp- 
tului, astădi trecu de ciarlatani cu totă sapiența 
lor de pe atiunci. 

Ansă nu se cuvine a uită qud daqua Egyptul 
ajunsesse întrun grad 6re-quare de sciintă şi de 
civilisaţi, aquestia representă t6tă inteligența 
egypteană, că unii din aquestia au fost instructo- 
rii şi educătorii lui Moyse; aqueştia aveă tot cre- 
ditul şi veneraţia la curte, aqueştia dă oracoli, că 
nisce midlocitori între 6meni și divinitătile cu quari 
dicea qud eră în relatii (și eu divinităli nu facea de 
quât a personifică sciințele que cultivă), Aquestia 
cu un cuvânt compunea facultatea sacra de pe at- 
tunci, 

Moysă cu Aaron se presentă la Pharaon că nisce 
trimisi din partea, lui Dumnedeu, că şi cuni astădi 
S'ar presentă quinevă înaintea unui despot cu o as- 
semenea. missiune. Que ar facce despotul devă voi 
să se pârte după legi, şi după forme? "lar dă încer- 
cetarea unei facultăţi ast fel făcă şi Pharaon: 
convocd pe toţi sapienţii, medicii (aquestţia eră o: 
oapuzroi) şi încântatorii (aquestia eră sacerdoții 
sau preotii), şi dette pe Moysă şi pe Aron în cerce- 
tarea lor, pentru qui le dissesse : nu vE cunoscu, 
nu cunogcu quine & Domnul; daţi-ne ânsă semne 
după quare să ve cunoscem. 

Aşă în aqueastă adunare de '6meni competenți, 
Moysă şi Aron începură a'şi dă sau a'şi facee sem- 
nele după quare să pâtă arătă quă nu numai eră 
în relatiă cu Divinitatea sau cu sciinţele occulte 
sau sacre (după consideraţia de attunci), ci âncă 
întrecea Întru t6te mai presus pe aquei înțellepți 
şi hierophanti. 

In aquest concurs se vede 0 mare observare a 
formelor, Pharaon hu cuttdă nimicu pînă nu vă 
decide adunarea de competenţi. — Pâraphrastul 
Ben Ouziel spune şi numele a, doi din aquestia; 
pe unul dice quă îl-chiemă Ianis şi pe altul Iamn- 

“bris, - 

12 Vers. « Si îşi aruncă fiă-quare baculul seu, 
şi deveniră (baculii) balauri; baculul ânsă al lui 
Aaron înghiţi baculii aquellora. » — Aqui se vede 
superioritatea sciinței lui Moys2 şi Aaron. Sapien- 
ţii Egyptului sciă a'şi prefacee şerpii în ba- 
culi, şi baculii în şerpi, după cum sciu toți jon- 
glorii Egypteni pind în dioa de aslăgi a facce as-   

semenea jocuri. Nu se asteptă âns€ la semnul sau 
emblem'a que aveau a le arătă Aaron şi Moysă, In 
sciințele occulte aquest semnu fu queea que astă- 
di se dice un coup de maitţe. Aquestu semnu 
arată nu numai sciința, de a âriblă cu şerpii mai 
naintată, ei şi emblema superiorității sau mai hine 
a Adeverului în facă cu minciuile. Adevărul & 
unul, Miciunea e variă ; şi quând appare Adeverul 
tâte miciunile peru. Un singur bacul (symbolul 
divegătoriei) prefacut în sârpe (symbolul aqui al 
sapienţei şi al prudenţei) înghite şi face a dispart 
errorile şi minciunile şi ciarlataneriile atât de nu- 
mer6se şi de variate. Synodul pharaonicu fu con- 
fudat; şi firesce inim'a lui Pharaon se învîrtoşă, 
adică se îndrăci, cum se dice astădi, de ruşinca la, 
semnul sau emblem'a que se înfăciso. 

Să venim la historia şerpelui. Se citesce în scrie 
rile assupra Egyptului quă în părțile locului este 
o vipera numita haje, que are proprietatea nu nu- 
mai de a se îmblândi de gquci que cunoseu arta 
agueasta, ci âncă şi de a facce că şi câinele şi mo- 
mita o mulţime de jocuri şi întorsăture forte minu- 
nate. Aquest şerpe îşi schimbă culdrea, se înţepe- 
nesce, se preface mort, şi ast fel după 6re-quare 
preparaţii serve în mâna maestrului că un baston, 
şi stă ast fel pînă quând aquesta, după un secret 
al seu aruncându '] pe pâmeânt, bastonul redevine 
în dată şerpe; Bonaparte a voit să assiste la asse- 
menea operați de încântăminte de sărpi, ânsă 
n'a avut timpu. Geoitroi Saint-Hilaire încredințedă 
qud a vădut cu ochii sei, şi attestă reuşita, 

Aqueste sciințe sau arte occulte între quei que le 
cunoscea în timpii Pharaonilor eră că nisce mid- 
16c& prin quare apoi întrun grad mai "nalt îşi 
compunea. formullele sau emblemele lor. Una este 
a sci o limbă sau vocabularul unei limbe, şi alt'a, 
din vorbele uquellei limbo a av6 talentul întru a 
facee phrasile quelle mai ingenidse şi sublime ; 
una estea cunâsce physica, chimia şi mechanica, şi 
alta a se servi cu aquestea spre a facee telegra- 
phul heletricu, machinele cu vapor şi altele asse- 
menea ; una eră d'a sei să facă serpele baston si 
bastonul spre, şi alta de a compune prin aqueste 
symholuri o phrase : quare însemnă : « Adeverul 
facee a dispăre Minciunile : autoritatea sau dire- 
gătoriile vâstre sunt înghiţite de amea.» — Daqua 
faptele hierophantţilo» sau încântătorilor eră nisee 
minuni, a lui Moysă cătă să fiă considerată că mi- 
nunea minunilor. 

20 Vers. « ... Si ardicându'şi Aaron baculul, 
bătăi ap'a din rîu înaintea lui Pharaon şi a servi 
torilor aquestuia, şi prefăcă tâtă ap'a din rîu în 
sânge. » 

Callătorii spun quă Ninul quând începe a cre" 
sce şi a se turbură, ia o culdre roşte că a sângelui, 
— Ahen Esra, dice qud regele Egyptului avea da= 
tină a eşi dimineața la timpul de inundația Nilu< 
lui spre a observă quât a, crescut ap'a, 

Aqui dară nu este de însemnat semnul agque= 
sta que eră, un phenomen cunoscut Egypienilor, 
quăci, după cum se vede în versetul 22, şi încân= 
iătorii Egyptului făcură assemenea, ci lingagiul 
emblematicu sau semnul queface Aarou în aintea 
lui Pharaon, aratându'i quă de nu vă demitte cu 
binele popolul hebreu, are a se facce o revolutiă, 
un carnagiu mare, faptă quare s'a şi întâmplaţ 
pînă în quelle după urmă. : 

Astfel numai se sustine Biblia în părțile ei thau= 
maturgice ; de le va luă âns5 quinevă după quei 
cu credinta, deşartă, nu face de quât a dă mânasă 
criticilor că Vollaire şi alţii, și, que ă şi mai reu;
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a ajunge în pînă fine ă o desevedită cu totul cădând 
în quea mai absurdă şi grosiară din idolatrie, şi 
în quea maiimpiă dintre batjocurile de Dumnedeu. 

22 Vers, «,.. Si deveni dură inim'a lui Pharaon 
şi nu ascultă de dânșii... » 

Să 'şi închipuiaică quinevă o assemenea împre- 
giurare qud se întâmplă înaintea unui despostu 
din ori-que timpu; quă se ducce quineva şi îi 
dicce : de nu vei dă cutare drepturi, de nu vei 
liberă cutare classe de 6meni. are să se facă o re- 
volutiă mare, şi sângele vă înundă pământul; que 
ar facce sau que ar” dicce aquel despotu sau Pha- 
raon? Firesce quă inima lui ar deveni mai dură de 
quât înainte, şi ar” începe ă închide, a exilă și a 
uccide, Pharaon que fu susținut prin superstitid, 
devine codace iarăşi din causa supesstiliei, se ar- 
restă numai întru a dicce : nu. 

CAPU VIII. 

Tote veisiunile termină capitolul VII cu vers. 25. 
Hebraica se întinde pînă la v. 29. Adică mai ia 
alte patru versete din capitolul VIII quare în 
aqueastă versiune începe v. 1, dela v. 5 al quellor 
"1 alte versiuni. 

1 Vers. « ... Si addusseră broscele peste tot pă- 
mântul Egyptului. » 

Evenimentul aquesta se întâmplă după ferberea 
sau înundația rîului quare cum se dicce în cap. 
VII v. 25 țină șcpte dille. Este tradiţiă vechiă şi 
se relată de toți seriilorii quă după que se tragu 
apele Nilului, mocirl'a proereadă o mulțime variă 
de vermi, brâsce şi &nsuşi o speciă de şâreci, ete. 
Aguesiea furd aşă de naturali în părtile locului 
qudci făcură şi încântatorii Egyptului assemenea, 
— Moysă şi Aaron nu făcură mai mult de quât a 
amenință pe Pharaon cu semnul aquest'a. Minu- 
nea quea mare nu sunt broscele que sunt naturali 
în Egypt în assemenea impregiurări, ci curagiul 
și străruinţa a unui singur omu, întru a întră ne 
încetat în nasui unui despotu și a profită de ori- 
que oceaşiă, a se exprimă prin embleme sau semne 
atât de colosali şi a adducce pe despotu pînă în- 
tru a se păli şi a se rugă de iertare. Brâscele mu- 
riră şi fură adunate clăi, clăi, şi se împuti pămâtul. 
Inima ânsă lui Pharaon remasse tot dură că alle 
tutulor Pharaonilor în assemenea împregiurări ; 
ei nu se decid currend Ia liberări şi reforme. Pre- 
cum âns€ aqueasta este în natura sau logica Pha- 
raonilor, assemenea în natura sau logic'a eveni- 
mentelor este qud după o broscăriă atât de multă 
mârtă şi impuțită, să viii şi alte calamităţi, că 
mustele, ţiniarii, enipii, ete., şi pină mai la urmă 
şi morte sau pestă, Aqueste plage se suceedură 
una după alia după ordinea naturale ; şi Moysă 
se exprimă prin, tote, symbolisă prin idte, ame- 
ninţă prin tote. Pharaon se speriă, promitea pînă 
que trecea reui, şi apoi iar ardică capul, după cum 
se vedu specia aqueasta de fiinte la t6te împre- 
giurările assemenea. Se ascund, se facu tecă de 
pamânt, promittu t6te, quând îi mai vede quineva 
pe unde vă; şi după que trece reul, attunci strigă 
qud are să puiă nu sciu quâte ocă de plumb la 
sfircul pilelor şi quă au să inbrace câda gîrbaciu- 
lui cu pelle de Român. 

Pharaon acum nu mai voiesce să asculte nici 
quând încântătorii lui îl assigură gicând : « degi- 
tul lui Dumnegeu este aquesia. » (Vers 19.) La 
assemenea împregiurări ajungu mulţi din specia 
aqueasta de fiinte pe quari Sânt Ioan Baptistul îi 
numesee pui de viperă, de facu causă comună cu 
Smenii populului, vedând quă nu li se mai trecu 
încântecele şi descântce; şi strigă quă degitul 

  

  

lui Dumnedeu este aquest'a, sperând qua din egu- 
meni să ajungă metropoliţi ; ânsă Pharaon are âncă 
inima tot dură şi încântătorii remân tot theoca- 
ii. 

P 24 Vers. « ... Musca câinelui... » In originalul 
hellenicu se dice vwâzvrz. Quelle Jalte versiuni 
iraducu vorb'a hebraică prin : un amestecu de 
musca sau de insecte veninâse » că searabei, scor- 
pii şi alte assemenea. Unii ajungu ă întelege cu 
aqueastă vorba şi lupi. 

25 Vers. « .., Sacrificaţi Domnului Dumnedeu- 
lui vostru în ţerr'a (aqueasta). » Adică fară a ve 
mai ducce în desert. 

26 Vers. « Iar Moysă disse : nu & cu putinţă a se 
facce așă; quăci abominaţiile Egyptenilor vommu 
sacrifică Domnului Dumnedeului nostru ; şi de 
vommu sacrifică abominaţiile Egyptenilor înain- 
tea lor, cu petre vommu fi uccişi. » 

Moysă eră tare nu numai în decisiă şi energiă 
ci şi în argumente: în pucine cuvinte făcea pe 
Pharaon să stea locului, şi să n'aibă que mai 
dicce. Despotul se temea să nu se ducă pentru tot 
d'auna Hebrei din Egyptu, şi vrea să taiă pretex- 
tul sacrificării. Bine, dagua 8 vorb'a de sacrificiu, 
sacrificați şi aqui ; que aveţi a cătă în desert? — 
Hei, Pharaâuel ânsă que să sacrificăm : Tauri? 
boi? Aquestia sunt Boul Apis, deul vostru. Ber- 
beci, 'gnei? Aquestia sunt deul vostru Amon. — 
Tsapi? Aquestia sunt Satyrii vostri, Spiritul sânt 
al vostru que fecundă universul. — Animale que 
veneră sau animale de quare se temu Egyptenii 
să, sacrificim? Vedi dară quă vommu sacrifică 
abominaţiile adică quelle que adducu horrâre 
Egyptenilor.—Calle de trei dille ne vommu ducce 
în desert şi vommu sacrifică Dumnedeului nostru. 

Nimicu nu 8 mai îndemânaticu şi mai legitimu 
de quât dea 'naintă pe callea progresului pe cărra- 
rea legii, de a qucre reforme cu legea în mână, 
şi în numele legii a derăpană legea oppressiva sau 
abusul legii; qugci așă & natur'a nedreplaţii de a se 
desființă prin sine &nsăşi, Nu rumpe, nu batjo- 
cori tractatul, ci în numele tractatului arată ne- 
legiuirea împilătorului, Aquestea sunt primele şi 
naturatile argumente. Daqua nu sunt valabil, da- 
qua pînd inline despotul nu se înduplecă ; rîul 
allunci devine sânge de nevoie, din logic'a eveni- 
mentelor; daqua ânsă ai puterea cuvenită, daqua 
poţi că Moysă sculă de o dată peste dot milliâne de 
Gmeni în piciore;, quăci mărimea stă în reuşită, 
Moys& fu mare pentru qus reuşi, şi qua să recsă 
procedă cu meihodu şi fiică tot lucrul la” timpul 
lui. 

CAPU IX. 

In aquest capitol, dela vers. 4 pînă la 12, pla= 
gele se succed naturalemente după quelle aratate 
în capitolul trecut : După indundarea rîului brâs- 
cele, după împuţirea aquestor'a, vermii şi muscele; 
După aquestea, ulcere, veșici în Gmeni si animale; 
morte în animale şi în 6meni. Aqueste s'au în- 
tomplat nu numai attunci, ci înot d'auna în cli- 
ma Egyptului. 

De aqui în ainte pină la capetul aquestui capi- 
tol advine plag'a grândinii quea mai extraordinară 
din tâte; quăci ploile, nivea şi grândinea sunt măi 
necunostule în parţile aqueilea. Volney dice guă 
abiă la cinci deci de anni o dată cade grândine în 
Egyptu. Herodotu arată că o raritate quă în tim- 
pul lui Psammenitu (pela annul 525 în aintea erei 
nâstre) a ploat. — Pharaon de nici o plagă-nu s'a 
speriat că de aqueasta, şi dice către Moys& şi Aaron: 

« Păcătuit am acum; Domnul esie dreptu, iar 
eu şi popolul meu impii.
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« Rugaţivă dar către Domnul să incetede d'a se 
mai facce vocile [ui Dumnedeu şi grândine şi focu; 
şi voiu demitie pe voi... » 

Nu & necessitate a arătă quă prin vorba voci în 

timpu de ploie se înțellege tunetele şi prin focu 
fulgerile, Nimicu mai poeticu de guât vocile Dom- 
nului peste munţi şi în văile munţilor. 

III. 

BO. 

CAPU X, 

Dela vers, 1. începe partea a treia a Exodu- 
lui numită BO (du-te). Cu aqueastă vorbă începe 
capitolul în hebraica, que în helienic'a s'a lradus 
prin e7az30= intră. 

In capitolul aquest'a se succed plagele locuste- 
lor şi a întunerecului. Ne vommu mărgini aqui 
numai în nisce observaţiuni litterarie. 

8 Vers. « „+. Quine ânst şi quine sunt quei que 
se vor ducee? » întrebă Pharaon ; qusci nu voie- 
sce a se ducce toți; stăruesce a ţinne femeile, co- 
pii şi vitele, spre a forță pe bărbaţi a se relurnă în 
apoi după sacrificiu, 

9 Vers. «Mai este întrebare? respunde Moys&. Cu 
junii şi cu bătrânii nostri ne vommu ducce, cu fi- 
Jii şi cu filiele ndstre, cu oile şi cu boii nostri; 
quoci serbatâre Domnului nostru este. » 

Moysă i se oppune iarâşi cu legea. Din i6te naţi- 
unile, după cum dice şi Herodot, Egyptenii fură quei 
d'ântâiu que stabiliră solemnităţi, procesii şi săr- 
bători unde se ducea cu toții, bărbaţi, femei și co- 
pii spre a se appropiă de divinităţile lor. Moysă 
dar gicce sărbătore Domnului nostru este. Cum se 
pote sărbăldre şi să se ducă numai bărbații? şi 
cum se pâte apoi a căllători calle de trei dille, a 
stă spre a sacrifică, şi a ne înturnă şi să n'avem 
vitele cu noi? Que vommu sacrifică acolo? que 
vommu mâncă pe drum? quine vă căută de vi: 
tele nostre lăssându-le aqui? 

13 Vers, « ...Si Domnul supraddusse vânt aus- 
tru... » — Yent contrariu crivătului dela răsărit; 
ânsă precum crivăţului se dice adesea vântul dela 
Nord, assemenea, Austrului se gice vânt dela miad'a 
di. Aquesta & vântul que în părțile locului se 
numesce simun Şi samun. 

14 Vers. a... Locustă... » Styl biblicu, perso- 
nificația locustelor ; locusta în collectiv în locu de 
locuste. - 

19 Vers. « Si schimbă Domnul dela Mare vânt, 
şi ardico locust'a şi o împinse în marea roşie... » 
Cu Mare simplu se înteliege Mediterranea, qusci 
aqueea în adevăr eră cunoscută pe attunci de 
Mare veritabile, de Mare mare. Quelle Valte arătate 
prin Roşie, Mârtă eră considerate că nisce lacuri, 
sau Mări cu nume distinse. Prin urmare vântul 
que se schimbă fu dela Nord-Vest şi împinse lo- 
custele către Sud-Est, 

23 Vers. « ... Si nu vedeă nimeni pe fratele seu, 
şi nu se sculd nimeni din patul seu trei dille... » 
Aquest întunerecu îl attribuescu mulţi la ophtal- 
gia sau durerea de ochi que se occasionă din suf- 
area vânturilor, şi mai vîrtos a samunului. Si 
roco este un vânt aşă de caldu şi înnecător în quât 
şi prin Neapol quând bate din Africa, 6menii ca- 
du la patu şi dicu : sunt amalat de Siroco. 

25 Vers. « Disse şi Moysă : ânsă şi tu vei dă noă 
holocauste şi sacrificiuri que avem să facem Dom= 
nului Dumnedeului nostru, » 

Pharaon se învoi înfine a'i demite cu toții, 
ânsă să le reţiă vitele. Moysă îi respunse : apoi 
holocaustele şi sacrificiurile? Cată dar să ne dai   

holocaustele şi sacrificiurile, adică vitele cu quari 
avem a facce aquestea. 

CAPU XI. 
4 Vers. « A fost dis dară Domnul... » Quâte se 

vedu dise în versetele 1, 2 şi 3, sc vedură dise mai 
din ainte, şi de aqueea, mai toţi consciinţioşii tra- 
ducători se învoiescu a traducce verbul iz nu în 
perfectul disse ci în peste-pertectul d fost dis, lăs- 
sând a se întelege agqueste irei versete că o repetiţiă 
în parenthese, şi a reveni la narraţiă prin versetul 4, 

3 Vers, « ... Si omul Moysă mare deveni fârte 
înaintea Egypienilor, şi înaintea lui Pharaon şi a 
servitorilor aquestuia, şi în ochii popolului înire- 
gu. » Nici 6nsuşi versiunea quellor Septe-deci, de 
şi hellenică nu se exprimă 5 ap Movzăs (bărbatul 
Moys8) ci 6 %Bponos Mevzăs (Omul Moysă), atât 
vorba omu aqui în împregiurarea aqueasta este 
mai expressivă. Sublimul cu atâta & mai sublimu 
cu quâi adessea este exprimat prin vorbele quelle 
mai simple şi mai triviali. Quând 6menii ajungu 
la o mare popularitate în quât t6te opiniunile se oe- 
cupă de dânsii în bine sau în râu, lăudândui'i sau 
eriticându'i, cu quât momentele devin mai supre- 
me cu atât însuși qualificația umilitâre que pro- 
vine dela inemici, devine o qualificaţiă de gloriă. 
Adversarii quând vor pe bărbatul popular cunos- 
cut de toţi a "1 umili, adessea îl arată qua pe un 
omu necunoscut, obscur, şi dicu un Omu, un 6re- 
guine a nume Moysă sau cutare. Aşă disseră şi Căr- 
turarii şi Pharisei de Christu : un Omu, un Naza- 
rean, ele. Omul fu batjocorit, flagellat; ânsă ni- 
micu nu înfidră de sublimitate că expressia lui 
Pilat quând adduce afară pe lisus în aintea popo- 
lului şi accusătorilor şi ice : dece Umul! — As- 
semenea şi aqui omul Moyse, adică agquell'a pe 
quare Pharaon şi servitorii aquestuia îl dispreţă că, 
pe un obscur, deveni forte popular şi redutabil la 
curte. Ast fel mai târdiu, şi Bestia, Nebunul, Bru- 
tul dela curtea lui Targuiniu, deveni o Bestiă, un 
Brutu de quare se spăimântară toţi consorții Tar- 
quiniilor, — Este de însemnat fârte expressia din 
urmă : şi în ochii popolului întrogu, adică la He. 
brei. Quât este de tristă şi desperătâre aqueastă 
fatalitate. Toţi popolii sclavi, şi pervertiţi în servi- 
tute, gemu în adevăr, blesteră şi urrăscu pe îm- 
pilătorii lor; nu respectă ânsă nici nu amă pe voi- 
torii lor de Dine, pe quei que îşi pun viața pentru 
mântuirea lor, daqua aqueştia n'au consideratiă 
la curte, Christu de ar' fi trecut de filiul vre unui 
Phariseu şi nu de al lemnarului Ioseph din Naza- 
reih, sau de ar fi atras nu sympathi'a indifte- 
rente a lui Pilat ci considerația aquestuia, sau de 
"iar fi îusuffiat temă, Christu n'ar fi avut atâţia, 
persecutori ânsuşi în popol; Socrate de ar fi trăit 
că Platon, şi ar fi oferit popolului spectacolul 
luxului şi salânelor aquestuia, n'ar' fi avut atâţia, 
innemici &nsuşi în popol. Thudor Vladimirescul 
aveă 16 mii de Panduri, şi o putere mai mare din 
i6te, puterea cu quare se armasse dicând quă vă 
strivi capul serpilor de ciocoi. Aqueste vorbe sună 
în inimele populațiilor que îl urmă ; ânsă dintr'o 
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fatalitate de o dată cu Omul pe pământ, Thudor 
n'aveă respectul Banilor, Vornicilor şi Logofeţilor 

- ehanariotisați que stă retraşi la Belvedere. Thu- 
dor eră numai sluger şi în capu nu purtă de quât 
o căciulă nâgră, şi pe spate o ghiebă scurtă. Popo- 
lul n'ascultă pe popa în opince. Que să dicem de 
aquest sentiment? este un vițiu al omului sau una 
din quelle mai mari şi providentiali virtuţi alle ini- 
mei lui? E o virtute mare în adevăr, daqua € un vi- 
ţiu, qusci şi viţiul are virtutea sa. Nimeni nu se 
«periă de vițiu că Viţiul 6nsuşi quând îşi vede 
imaginea în alt individu. Verginea Mama Domnu - 
lui nostru nu urrasce pe păcătbse, ci compătimesce 
cu dânsele şi quere iertarea lor. O păcătosă pe alta, 
nu se suffere, un fur pe altul nu se suffere, un 
ciarlatan pe altul assemenea. Din t6te păcatele sau 
viciurile quei mai mare este sinuciderea physică 
şi morale. Sclavi'a este o sinucidere în popolui 
que o sufere : popolul selavu & un popol decădut, - 
degradat; sclavu pe sclavu nu se sufiere că ozios 
pe ozios, că nişel pe mişel, şi ori unde îşi vede 
figura sa, semnele salle, nu le pote sufferi, nu 
le pote respectă. In aquest desdemnu popular se 
arată &asuşi demnitatea omului primitivă. Sunt 
amalat? dice popolul, am nevoie de medicu. Sunt 
mişel şi codard? am nevoie de quel cu inimă şi cu 
bracu spre a mă scite din nevoi; sunt sclavu? 
am nevoie de bărbatul liber spre a me mântui; nu 
te desprivelegiă, Thudore, ci caută spre a privele- 
giă din preună cu tine tot popolul; nu te desmoş- 
ieni, ci caută. de a facce tot popolul moştean; nu 
căde la patu, medice, ci caută a me însănătoşi. Nu 
te încanalliă, reformatorule, ci caută de a facce 
bărbaţi, Gmeni, cetăţeni. Instinetul popolilor că- 
duți de a nu consideră pe semenii lor, sau pe quei 
que se assimilă cu dânșii, mai vîrtos quând vor a'i 
conducce, cu quât & mai anticu şi mai genera! în 
tot timpul şi în tot locul, cu atâta se cuvine a at- 
trage luarea n6stră a minte căo faplă, că un que 
natural şi providenţial, şi în locu de a' critică şi a'l 
combate, caută a ne instrui şi lumină dela dânsul 
că dela o voce divină. Popolul nu scie a se exprimă, 
şi cu quât ă mai degradat cu atâta, că şi la bestiă, 
vaţia lui ssmână cu instinctul. Instinctul aquest'a, 
în locu de a fi o fatalitate, este o voce que ne dice: 
nu descinde în tin'a populară de quât spre a în- 
tinde mân'a şi a attrage, a sui pînă la tine popolul. 
Popolul ie voiesce de o putere cu Pharaon, o Moy- 
să, qua să credă qud îl poţi mântui; fă-te dar tare 
înaintea Egyptenilor şi înaintea lui Pharaon, şi a 
servitorilor aquestuia, şi attunci vei fi tare şi în 
ochii popolului Hebreu întregu. 

Credem quă fii-quine ne pricepe quă noi aqui 
nu appărăm de quâtinstinetul popolilor sclavi sau 
scăpătaţi ; noi nu facem apologia de quât a unei 
virtuţi populare que de mulți a fost considerată că 
un vițiu, că o orbire sau ingratitudine. Que se 
attinge ânst de Pharaoni, aqueştia 'şi au luat pre- 
tutindeni partea, lor dela noi; şi queea que se at- 
tinge de Gmenii de Gre-quare condiliă que de 
bună voie s'au închinat abnegaţiunii şi vieței sim- 
ple, aqueia îşi au meritul lor, virtutea lor, şi 
aquellor'a nu se cuvine a li se impută pentru que 
din mărime şi din opulenţă descindură de bună 
voie în viața obscură, cumpătată, şi pote pînă la 
neavere şi martyriu. Unii că agquestia de aqueea 
au descindout, pentru. quă Enşişi n'au avut pre- 
tenția de a conducce popolii. Quât ânsă le intră 
una că aqucasta în capu, să nu mai accuse pPopo- 
lul de ingratitudine, daqua agquesta, sațiu de stren- 
țe, de opince, de călcâie crăpate, de viaţă desordo- 
nată, nu suftere a fi condus de unul quare îi sâ-   

mână, Beţivul ascultă de cumpătare de quât dela 
omul trez şi cumpătat; Magdalina nu pote ascultă, 
de o Mesalină ci dela un Christu spre a aban- 
donă viața trecută. Sclavul şi debilul nu crede 
qud un alt sclavu şi debil îi vă pute rumpe f&-- 
rele şi detună jugul. Mărimea quea adevărată nu € 
o sarcină popolului, şi cu quât devine mai mare 
cu atâta ellu, popolul, devine un Atlas spre a0 
purtă pe spatele salle; şi cu quât aqueastă mărime 
devine mai desm&surată cu atâta, de nu o mai 
pâte supportă popolul, plin de bucuriă se lassă a 
se strivi sub dânsa, superb de a servi de temelliă 
unui colos aşă de mare. 

Ansă precum mişelul nu suffere mişeli'a, şi pâr- 
tă, voios de sudorile salle, pe quel cu inimă mare 
que vine a'] conducce, assemenea devine tigru din 
mâţa trecută, quând aquesta îl trădă. Caporalul 
din Corsica fu înălţat la consulat şi la imperiul de 
36 de millione de Francesi pin quând aquesta, 
sciă să fiă mare şi a impunne şi populaţiei şi Pha- 
raonilor, pînă quând adică se feri de a se înca- 
nalliă sau cu anarchi'a sau cu pharaonismul. Una 
& împuginare şi 8 dispreţată, alta trădare şi 8 pe- 
depsită. Caporalul terribil anarchiei şi Pharaoni- 
lor, deveni imperator; imperatorul încuserit cu 
Pharaon, fu abandonat spre a muri pe o stâncă 
aridă şi uscată. Mare te querre popolul, o Moysă, 
nu ânsă şi complice lui Pharaon; batte cu bacu- 
lul pe spatele popolului, quă te suffere cu mulţu- 
mire, pînă quând scii cu aquel bacul a înnecă pe 
Pharaon în marea Roşie. 

5 Vers. « ... Dela Primogenitul lui Pharaon que 
stă pe thron pînă la primogenitul servitorei dela 
mâră...» Morile la Egypteni şi în quea mai'naltă 
antichitate nu eră învârtite de quâl de bracele Omu- 
lui. Cu mult mai tărdiuse utilis puterea apei spre a 
liberă bracele, precum în dillele nstre vaporul libero 
milli6ne de brace. La moră dar attunci nu se puneă 
spre a lucră sau a învârti de quâtilotul,sclavul, guel 
cădut sub dreptul quellui mai tare. Pria urmare 
cu primogenitul morăresei se înțellege primoge- 
nitul ilgtei, sclavei. Tot que eră lucru, averea al- 
tuia, ca Vita şi Sclavul, în siylul Biblicu se dice 
puiul sau filiul mame sei, iar nu al Tată lui seu : 
precum puiul asinei în locu de asinul, filiul mo- 
răresei în locu de selavu. Singur Redemptorul 
desmoşteniţilor se numi Filiul Omului, în locu de 
Omul, qua să facă 6nsu'și după aquest styl un 
contrast expressiei Filiului Femeii, sau Morăresei, 
sau sclavei. Turcul şi tot asiaticul, pînă quând 
are harem se condamnă singur dea fi fliul scla- 
vei, que & cu mult mai umilit de quât filiul scla- 
vului. De ar” îi înțelles bine Mahomet stylul şi ex- 
pressiunile Bibliei pequare o respectă forte mult, ar” 
îl preferit mai bine a facce din Musulmani filii de 
sclavi de quât filii de sclave. Filiul sclavului vine 
timpul de se liberă, ânsă filiul sclavei din liber 
ajunge pînă infine sclavu. Mare myster este Fe- 
meea! Ea este primul instructor al pruncului, ea 
primul deşteptător al junelui, ea consortea băr- 
bătului, ea consolatdrea şi susţinerea căruntului 
Tată, ea făcli'a moribondului, şi quând instructo- 
rul, desteplătorul, consortele, consolatorul, făcli'a 
infine-& întunerecu, sclavi'a incarnată, que mai & 
omul? — Mamele ndstre, Femeile ne-au conser- 
vat limb'a şi datinele străbune. O! de ne-ar fi- 
conservat şi virtuțile Scipionilor şi Cincinaţilor ? 
Cum să nu deviă terrdrea la myriade de Perşi 
numai trei sute de spartani, quând aqueştia nu se 
mişcă d'a casă în conta inemicului de guât luând 
scutul sau pavăsa din mâna mamei, soţiei, surorei, 
amantei şi aqueste le diceă sau vingetor sau mort?
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Filiul, bărbatul, fratele, amantul que nu puteă să 
învingă cătă să scie să m6ră qua să nu adducă 
durere Mamei şi consârtei salle. 

(hue n'ar fi făcut Românele astăgi quând ar fi 
sciut a înfruntă pe toţi quâţi s'au dus a se inchină 
unui firman şi serbători nisce commissari que nu 
veniră de quât spre a batjocori speranțele Româ- 
nilor în numele domnilor lor? 

8 Vess. « Si vor descinde către mine toți feciorii 
iei aquestia, şi se vor închină mie dicând : eşi tu 
şi tot. popolul teu pe quare tu conduci; şi după 
aqueast'a voiu eşi.— Eşi apoi Moysă dela Pharaon 
cu mânie. » După aquest verset se vede qud Moysă 
vorbesce înaintea lui Pharaon, unde la început 
dela versetul 4 nu se arată daqua începe a vorbi po- 
polului sau lui Pharaon. De aqui commentatorii 
închieiă quă ar” fi trunchiat capitolul aquesta mai 
vîrtos qus se vede pre micu, şi qud ar lipsi que-vă 
versete din tr'ânsul prin quari sar fi arătat in- 
trarea din nuou a lui Moysă la Pharaon. — Cu 
feciorii tei, firesce qui se întellege aqui servitorii 
tăi, popolul teu. — Traducătorii vechi români în 
locu de vor deseinde zazafisosxdtraducu prin vor 
strigă, pa quă ar' fi fost xurafojzovzat. 

ste de însemnat qud pînă aqui nu se simți 
mînia lui Moysă în aintea lui Pharaon; pînă 
aqui nu eră de quât un avocat que appără câus'a 
popolului naintea despotului şi căută a îmblândi 
Si convinge pe aquesta. Acum ânsă se află 
în predioa acţiunii, în predioa de a prefacce în 
adevăr ap'a din rîu în sânge. Pe quând arătă un- 
dele turburate alle Nilului, nu făceă de quâta 
arătă semnele, a annuntă prin embleme que are 
să pată tyranul; acum tot primogenitul are să 
pâră, acum la n6pte mân'a exterminatorului se vă 
armă. Appărătorul dreptului publieu acum 8 ar- 
mat, se simte tare şi ese cu mînie dela Pharaon.' 

9 Vers, «... Qua să îmmultescu semnele şi por- 
tentele melle... ză anuziz pov aut ză mipază pau. Ni- 
căiri nu se vede vorba Ozwuasa qua să fi avut 
dreptu Hebrei la urmă şi Chrestinii mai la urmă 
a le luă dreptu minuni. Aguellea eră faptele și 
vorbele păgânilor; în lumea nucă luă o altădirectiă 
şi alte numiri. Minunile lui Dumnedeu stau în 
legile eterne şi nemutabili alle naturei; Dumne- 
deu prin Moyst, sau Moysă prin Dumnedeu nu 
face de quâtu semne, şi fapte portente, exiraordi- 
nare, miraculâse, Qzvpdaa Şi zipara. Vorba zipas 
în limba hellenică nu însemnedă minune ci un 
que mixtu, compus, că monstruositățile, că sphyn- 
gea şi altele, un que symbolicu şi enygmalicu 
quare querre o deslegare. Dumnegeu 'şi a făcut o 
dată minunile la, creaţiă şi dură pînă astădi. Tot 
que se mai operă prin 6meni nu sunt, după doc- 
trinele lui Moysă şi alle ori-quărui omu rationa- 
bil si bine credător, de quât miruculdse între pă- 
gânii ciarlatani que voiă să irâcă cu jongleriele lor 
de făcători de minuni. Moysb proscrisse şi professi'a 
aquestor'a si linguagiul lor. Reacţia păgânătăţii 
iar addusse înapoi şi restabili şi professi'a şi lin- 
guagiul, şi vocabularul lor. Toţi theocapilii şi vic- 
timele aquestora făcură din capata Şi zâprsa Mâ- 
nuni, prodige, miracule, ete, 

CAPU XII. 

Quelle din capitolul aquesta suni primul preeept 
sou prim'a şi singur'a lege que se dă în pământul 
Egyptului, quelle Valte se dau de pe Sină, din ta- 
hernacol şi din câmpi'a Moab. 

2 Vers. « Luna agueasta început lunelor voă, 
prim'a este înțre lunele annului. » Hebreii în aiâ. 
tea generaţiuni în Egyptu adoptasseră şi cultul şi   

" calendarul Egyptenilor. Annul aquestora eră s0- 
laru şi începeă la equinopţiul de tâmnă în lun'a 
lui Septembriu. Moysă vă să înc&pă annul din 
contra, dela equinoptțiul de primă-vâră din lun'a 
în quare au a serbă liberarea sau eşirea din Egyp- 
tu, şi de aqueasta dice : « lun'a aqueasta început 
lunelor vog » adică începutul annului. Invăţul ânsă 
predomină, şi Hebrei conservară datinele Egyp- 
tene ; începutul annului îl au tot la septembriu şi 
pascele îl.au numai că început religios. Asseme- 
nea ficură şi Chrestinii, deprinși sub dominarea 
Romanilor a începe annul dela lup'a lui anu sau 
dela Ianuariu, lăssară Pascele, serbarea Invierii şi 
a liberării Omului că o serbare religiâsă. In tot 
Wâuna serbătorile instituite în numele libertății, 
de n'au fost desfiinţate, fură învălite cu vălul 
mysticismului qua să nu se mai cun6scă. 

3 Vers, « ... Quâte o die după casele de famil- 
Tii, fiă-quare quâte o die de casă. » Vorba oie se 
ia în locu de queea que dicem capu de vită, şi apoi 
mai la valle arată que să fi aquea die, adică un 
'enellu mascule sau un iedu, — De se gice case de 
famillii, şi apoi iar se adaoge guâte o vie de casa, 
aquesta este o repetiţiă que se vede adesea în Bi- 
bliă la tâte commandele, quând 'sunt mai impera- 
tive, spre a lămuri mai bine sau ă atirage alten- 
ţia. 

6 Vers. «.., Si îl vor înjunghiă tâtă multitu- 
dinea synagogei filiilor lui Israel către sâră,. » 
După limbele moderne mai regulat grammatica- 
lemente, vă înjunghiă multitudinea se dice, iar nu 
vor înjungiă; în limba hebraică quând sujetul 
este collectiv, că popol, 6ste, multitudine, ome- 
nire, ete., verbul se pune în plural; aqueast'a con- 
scrvânduse şi în Seplaginta înconira regulelor 
limbei hellenice, am respectat'o şi noi; şi spre 
stiință se arată. cititorului. Vorba, synagogă cum 
ammu' mai dis însemneadă adunare, assemblee, 
iar în sensul seu constituţional se ia drept sogie- 
tate. — Expressia : catre stra în alte versiuni, 
mai vîrtos în hebraic'a se arată prin : între am- 
bele sere,—commentatorii dicu quă între ambele sere 
însemneadă între appusul sdrelui, şi între capă- 
tul erepuscului. Alţii, vor să explice după Arabi 
que conservă datinele abrahamiene, quând sârele 
declină, ast fel cum la noi se dice tocă sau kindie, 
Arabii dicu sera nica şi quând appune sârele sera 
„mare, şi prin urmare între aqueste doă sere, nu 
însemnedă de quât mai simplu cum se exprimă 
septaginta zpbs omtpo» (către sâră). 

3 Vers, « ... Si azyme peste picride să mănân- 
ce. » Vorba picride, Vulgata a tradus'o prin lactu- 
cis agrestibus, lăptuce selbatice; vechii traducători 
români se depărteadă şi mai mult dicând sala- 
ta. Gramaticalmente salata va să dică sarata, iar 
după deprinderea commună 6re-quare €rbe, cu 
ocetu, sare şi oliu. Textul nu voiesce să, arate nici 
una din aquestea, ci curat pieride adică legume 
amare simple ca păpădiă şi altele assemenea, 
Aqueasta eră o datină egypteană : în Egypt se 
mânecă mult ierbele astrengente, pretindând quă 
sunt preservative în contra umidității aerului. 

12. şi 43 Vers. Prin aqueste do8 versete se 
arată în fine semnalul prin quare aveă a începe 
revoluţia. Hebrei eră peste tot pînă la do& milliâne 
şi jumătate, dintre quari peste doă sute de mii 
eră în stare d'a purtă arme. Dificultatea nu eră 
de quât pînă a facee a se decide popolul sclavu 
spre resculare, si pînă a'] organisă pe ascuns prin 
bătrânii sei. Acum Moyst eră tare, și în predioa 
mişcării eşi plin de minie dela Pharaon. Momen- 
tul venisse de a pretacce nu cu semnul, nu prin
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embleme, ci în realitate cu fapta, ap'a din rîu în 
sânge assupra uscatului. Que: determinaţi ă luă 
armele aveă singuri ordinul unde să se adune şi 
que avea să facă spre a respândi terrorea între 
Egypleni şi curagiul între Hebrei. Tot primogeni- 
tul egyptean aveă să fiă trecut pe sub sabiă spre 
resbunare sau represalii despre împilarea, lui 1s- 
rael qualificat de primogenit al lui Dumnegdeu, 
Spre a nu se committe ânsă vre o errâre şi în 
contra Hebreilor, aquestia luasseră ordin de a fi 
toți pe picior, aşi prepară merindele de drum, a. 
înjunghia quâte un 'gneliu de casă, adică a nu 
plecă flămângi pe drumu şi cu sângele 'gnellului 
să însemne ușele caselor, spre a fi respeclate de 
exterminatorii sau răsbunătorii que aveau a stră- 
batte cetatea de tâte părțile. Aqueastă programmă 
pe de o parte se cuveniă a se facce cunoscută la 
tot popolul Israel, pe de altă secretul se cuveniă 
a fi ținut; cum se pote ânsă tinne un secret pînă 
în ultim'a oră între doă millione şi jumătate de 
popol? Nimicu mai prudent, mai politieu, mai în- 
curagiator, mai poeticu, şi mai divin tot de o dată, 
de quât stylul prin quare Moysă îşi dă program- 
m'a sa. Cată să dicem şi divin, quăci dagua este 
Divinitate, şi se amestecă în voiea liberă a 6meni- 
lor, nicăiri nu & mai manifestată, mai de facă, de 
quât în sentimentul de Dreptate, în decisiunile 
quelle mari alle popolilor, sprea scutură jugul scla- 
viei, şi a trăi liberi că 6meni după imaginea lui 
Dumnedeu. Ori-quine ia armele în mână în asse- 
menea momente este trimisul, angelul lui Dum- 
nedeu. Moysă vorbesce mysticu, apocalypticu nu 
numai spre a impressionă popolul după datinele 
de attunci, ci şi spre a nu se compromite iră- 
dânduise secretul ; vorbesce dar în numele lui 
Dumnedeu după tote drepturile. 

« Trecce-voiu în nâptea aqueasta prin pămân- 
iul Egyptului, şi voiu batte ori-que primogenit, 
dela omu pînă la vită, şi între toţi deii Egypleni- 
lor, facce-voiu resbunare; quă eu sunt Domnul. 

« Si vă fi voă sângele drept semnu pe casele 
în quare voi locuiţi, şi voiu vede sângele şi voiu 
accoperi pe voi şi nu vă fi între voi plagă de a 
peri.» 

22 Vers. « Luati apoi quâte un mănuchiu de 
hyssopu... » O icrba sau plantă aromatică că bu. 
suiocul. Dintr'ânsa se făceă mănuchii sau buchie- 
tele que se întingea în apă şi apoi stropiă spre 
spălare sau curăţire sântă, după cum la noi se 
facce agiasmarea, In cartea Regilor se vede: « So- 
lomon Cunosceă (tâte plantele) dela cedru pînă la 
hyssopu, » în Psalmi : « Stropi-me-vei cu hyssopu 
şi mai presus de quât nivea mă voiu albi. » Psal. 
5 vers. 8. Aqui sunt insiruiți Hebrei în que 
chipu cu un pămâtuf de hyssopu să “şi ungă uşele 
cu sânge.— Vorb'a posti que în hellenica se dicce 
staihmi, correspunde cu stălpii uşei, sau şi cu 
pragul de sus şi de jos. Cu un cuvânt sunt quelle 
patru lemne în quare se încadră uşa, de aqueca 
se dicu postes sau posti. 

24. Vers, « Si veţi tinne cuvântul aquesta că lege 
eternă lie ânsu'ţi şi fiilor tăi în secoli.» După re- 
zulele grammatieali se cuveniă a dicce voe şi fiilor 
vostri; ânsă schimbarea persânelor se vede 
adessea în stylul biblicu. 

25 Vers. « După cum a vorbit..., » în locu de 
după cum a promis, 

99 Vers. « ... Bătă Domnul dela Primogenitul 
lui Pharaon pînă la primogenitul captivi... » La 
distrucția Sodomelor şi Gomorrhei se dice quă'! 
pentru dece 6meni integri se mântue o societate; 
acum pentru un impiu despotu că Pharaon se sa-   
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crifică myriade de innocenţi. Primul casu este pen- 
tru societăţile corrupte quă se potu regeneră prin 
dece Gmeni integri, după cum se regeneră lumea 
romană şi pagână numai prin doi-spre-dece apos. 
toli. In statul Pharaonicu este casu de resbellu, de 
revolutid. Pentru capriciul unui despotu se uceidu 
în vesbelle sute de mii de innocenţi ; penteu des- 
potismul unui Pharaon se uccidu toți quâți pot 
deveni instrumente drbe alle împilării, se uccidu 
dar din tâte casele, toti quei mai mari, toţi quâţi 
potu să ia armele spre a sustinne pe iyran. Vor- 
b'a primogenitu, de se vă luă ad litteram, nu se 
cuvine a 0 întinde pînă în ultima consequintă 
fără excepţiă. In t6tă casa primogenitul eră moş- 
tenitorul casei, forța casei, de eră părintii cărunți. 
În fiă-quare despărțire a cetăţii, Hebrei cunosceă 
pe primogeniţii vecinilorlor; aqueia fură proserişi 
că quei mai tari ; apoi de şi se află dintre aquestia 
copii âncă,pe unde eră cunoscuţi şi se află, nu fură 
cruțaţi spre a punne consternaţia în famillii, spre 
a paralisă pînă şi speranţele inemicului. Scopul 
ânsă principal al aquestei commande nu fu de 
quât dela primul semnal în tote părţile cetăţii a 
se uccide tot que ă valid şi vă pute formă o putere. 
Spre a înălță ânst stylul se serve cu numele de 
primogenit că mai convenabil după tote condiți.: 
unile, şi alle luptei şi alle resbunării, şi alle datine- . 
lor que impressionă mintea în assemenea împre- 
giurări. 

30 şi 31 Vers. După aqueste doă versete se în- 
țellege quă revolta încă nu se declară pe facă, 
ucciderea primogenitilor nu se făcă în luptă des- 
chisă, ci pe ascuns fiă-quare conspirator îşi făctă 
bisonia spre a se respândi o terrâre religiâsă dre 
cum. Pretutindeni cădeă morţi fără a se cunâsce 
mân'a quare lovesce. De aqueea clamârea fu mare 
cum dice textul; şi Pharaon, într*o spaimă religi6să, 
chiemo pe Moyst şi Aaron, şi Egyptenii cu toţii 
querreau a eși Hebrei quât mai currend. Precum 
Pharaon credui a batie sau a paralysă pe Moysă 
prin ânsuşi scribii Hebreilor, assemenea şi aque- 
sta paralysă pe Pharaon prin 6nsuşi clamorea şi 
querrerile suppuşilor lui : ochiu pentru ochiu, dinte 
pentru dinte, 

35 Vers, «lar filii lui Israel făcură după cum 
commandasse Muysă, quăci querrusseră dela 
Egypteni vase de aur şi de argint, şi vestminte. » 
— Unii după semnificaţia verbilor guerrere, îm- 
prumutare que în hebreesce însemneadă şi luare 
cu forța, a'şi appropriă, a smulge,—vor să înţellegă 
quă aqueastă deprădare nu se commisse cu rea 
credință sau cu amăgirea de imprumut, ci de facă 
după cum se întâmplă la assemnenea împregiurări 
qua puterea armată să puiă o taxă pe cetățeni, 
şi să qutură de facă bani şi provisii, sau în lipsă 
argint şi aur, în vase sau alte objete. In adevăr 
aqueastă părere este şi mai naturale şi mai de- 
sculpătâre la fapt'a lui Moysă, daqua textul dicce 
quă Hebrei numai bărbaţi pedestri validi eră la 
sâse sule de mii preparaţi. Imprumutul que 
pote facce un assemenea număr de 6meni prepa- 
rați şi quari supraprind pe inemicu nepreparat, se 
execută și mai răpede de quât eleimosina que 
querru nisce cavaleri de drumurile mari prin Spa- 
nia şi airea, que îşi aceată căciula la drum de 
ramura vre unui arbure şi se dau în lature după 
quâte un alt arburre cu pușea întinsă,strigând către 
callător : « aibi pietate, Domnule, şi binevoiesce a 
aruncă în căciulă que te vă lumină Dumnedeu. » 
Passă de nu fii gencros sau de a nu împrumută 
la o assemenea eloquință que îţi rumpe inima. 
Si daqua se întemplă să fii vre un chreştin mai
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tare de inimă, şi nu dăi tot que ai pe tine dela 
prim'a rugare umilită, attunei iar ţi se maiîntinde 
tâva puscei drept în frunte, şi din preună cu krîk 
al cocoşului audi : « aibi bunătate, Exellentissime 
si mult graţidse domne, de punne tot que ai pe 
Măria ta... » 

Daquă un biet diavol singur şi are o assemenea 
eloquință quând se vede armat din dosul unui 
arbure, pentru que să nu aibă un popol de doă 
milliâne și jumătate que nu mai pedestri validi 
armaţi possede la 600 de mii, şi quând aquestu 
popol aveă a faece cu despoţii sti quăror le didesse 
însutit şi îmmiit? Imprumutul se vă fi făcut, ânsă 
un împrumut spontaneu que în tote părţile şi în t6te 
casele tot de o dată făcu peste tot nisce 'gnelli din 
tigri de despoți : mai graţiă naturale dela Dum- 
nedeu que îmblândesce de o dată inimele nelegiu- 
iților nu mai 8 pe pământ de quât în assemenea 
împregiurări. 

36 Vers. « Si Domnul dette graţiă popolului său 
înaintea Egyptenilor que îi împrumutară... » Mai 
minune de quât aqueasta nici qui se mai pâle. 
Quare popol împilat nu mă crede, cerce să facă 
cum făcură Hebrei. Querră că dânşii încai împru- 
mut dreplurile salle răpite, şi vă vede cum vă dă - 
Domnul grațiă. 

37 Vers. « Se ardicară filii lui Israel din Ra- 
messă către Sochoth la şâse sute de mii de bărbaţi 
pedestri, afară de căpuirea lor. » —,Sochoth în- 
semneadă tinde, corturi; Locul aquesta se numi 
fârte natural astfel, pentru quă acolo pentru prim'a 
Gră se campamentară. — S6se sute de mii de băr- 
băți, presuppuinduse quâte cinei membri de famil- 
1iă sau bărbat compun un popol dela do millisne 
cinci suţe de“mii pînd la 3 milline sufflete. 
Aquestia din preună cu vitele lor, cămille, oi, 
asini ete., şi cu amestecătur'a de străini que îi ur- 
mă, cătă a coprinde mai multu de o legă pătrată 
în campameni, şi o colonnă forte prelungilă în 
drumu. Prin urinare quâte greutăți spre a mişcă, 
conducce şi nuiri o assemenea multitudine, 
însuşi prin locuri locuite. Moysă eră nevoit a'i 
conducce prin desert. — Este de observat ânsă 
qus în Genese cap. XLVI, vers. 27, se arată quă 
sufiletele casei lui Iacob que veniră cu dânsul în 
Eeyptu fură 15, afară de femei şi copii, suppuind 
quâte cinci individe de familiiă unul cu altul facu . 
373; mai adăogind alţi vre 130 de argaţi cu dânsii 
facu 525. Aquestia închipuindu'i a se îndoi că toţi 
popolii împilaţi la fiă quare 40 de anni quei mult, 
în quâti secoli potu ajunge la număr de doă mil- 
line şi jumătate? Calculul aquesta îl vommu facce 
mai la valle. 

38 Vers, « Si amestecătură multă aseindu din 
preună cu dânşii. » Iptr'un guvernu despoticu că 
al Pharaonilor nu eră numai Hebreii împilaţi şi 
desmoşteniţi, ci ori-quare que nu putea fi din ca- 
stele privelegiate; prin urmare quând elementul 
quel mai mare de desmoşteniţi se ardică spre a se 
ventregi în drepturile salile de omu, tot împilatul 
de ori-que naţiă face causă commună cu dânsul. 
Cu Hebreii dară o mare amestecătură de elemente 
străine se uniră şi trecură dincolo din sclaviă la 
libertate : prin marea Roşie ânsă, aqueasta nu se 
cuvine ao uită. 

40 Vers. « Jar peregrinarea fitiilor lui Israel 
quât au peregrinat în pământul Egyptului şi în 
piimântul Chanaan, ei şi părinții lor, anni patru 
sute trei-deci. » Ediţia lui Sixtu Quint şi traduc- 
ţia vechiă română nu coprind expressia ei si pa- 
vîntii lor. Versiunea hebraică pe lungă aqueastă 
lipsă nu coprinde nici expressia în pamentul Cha- 
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naan;, se mărginesce numai a diece ; « lar pere- 
grinarea filiilor lui Israel în pământul Egyptului, 
anni patru sute îrei-deci. » Differința în aqueste 
versiuni, eredem quă nu vine de quât din dot cu- 
vinte : primul qud în Genese, capu XV, vers. 43, 
Dumnedeu dice-lui Abraham quă strănepoţii aque- 
stuia vor fi umiliţi şi împilaţi 400 de anni în ţerră 
străină, şi daqua aquesti 430 anni se vor compută 
nu dela Ioseph, ci dela Abraham, se cuvine a 
sustragge din aquestia 2415 anni, adică 25 dela 
mutarea lui Abraham pînă la nascerea lui Isaac; 
dela nascerea aquestuia pînă la a lui Iacob 
alți 60; şi apoi etatea lui Iacob de 130 quând 
sa colonisat în Egyptu. Prin urmare trăgând 
215 din 430 r&mânu numai 245 anni ai lo- 
cuinţei Hebreitor în Egypt, quari demint predice- 
rea que s'a făcut lui Abraham. Al doilea cuvânt 
este quă în 215 anni este cu neputinţă un număr 
de 75 familii que se pot sui quel mult pînă la 
525 sufflete ă se îmmultți pînă la do milione cinci 
sute de mii. Abiă de vommu immagină îndoirea 
populaţiunii la fiă-quare 20 de anni. se pote attinge 
numărul de 2,150,400 sufflete în 240 de anni. Aşă 
dar €ccă caus'a pentru que alte versiuni numără 
nu dela Abraham, ci dela intrarea lui Iacob în 
Egyptu 430 de anni. 

42 Vers. « Procustodiă este (în ondrea) Domnu- 
lui...» Vorba zpogpudază que correspunde după ex- 
pressia din dillele nostre cu avant-gardia, o îva- 
dusserăm ad litteram prin procustodia și mai la 
valle mai pe înţellesul commun prin pre-veghiere, 
adică veghiere înainte, que mai adessea astădi se 
ia de veghiere-assupra. În sâra ânitia firesce nu 
fu de quât procustodiă sau avant-gardiă în cam- 
pament spre veghierea nopţii, quc spre a se facce 
cu mai mare luare ăminte sau religiositate se con- 
sacră în ondrea Domnului. In quât ânsă pentru 
aniversarele apoi în commemorația aquestei nopți 
de libertate, se pâte dicce pre-veghiere qubci € 
numai o ceremoniă commemorativă, 

43 Vers. « ... nici un alienigen nu vă mâncă din 
trânsul (din pasce). » Aliegen îddoesis dădizpros, 
quel de altă naţiă. 

45 Vers. « Străinul veneticu, şi mercenariul nu 
vă mâncă dintr'ânsul. » Pascele eră serbătâre na- 
ționale în commemoraţiă despre quând tot îndi- 
vidul nu mâncd de quât pe picior, quând un po- 
pol întregu eră în pieiâre spre asi scutură jugul 
şi a'şi reconquistă libertatea. Prin urmare străinul 
şi mercenariul nu vă fi demnu să mănânce pas- 
cele, Sparge'ţi fârrele, sclavule, qua să fii demnu 
de a întră în sanctuariul Libertăţii Libertăţilor 
que este Domnul; Mercenariul nare nimicu d'a- 
mesticu cu pascele Domnului; Libertatea nu se 
lassă în bracele soldaților, mercenariilor (plătiţi- 
lor). Străinii iar que nu facu causă commună cu 
noi în luptă despre drepturi, n'au que cătă spre 
a mâncă pascele Domnului din preună cu noi. 

46. Vers... « să nu lăssaţi din cărnipe a doa di; 
nu veți scâtie din casă afară din cărni, şi osu nu 
veţi sfărmă dintr'ânsul. » — Pascele este repre- 
sentat prin *gnellui nemaculat. Omul adevăratei 
libertăţi nu speră la Domniă, nu la vălăşie, nu 
la portofoliuri, nu la plăcinte, ci nemaculat se 
offeră spre junghiere. Attunci se symbolisă Liber- 
tatea prin 'gnellu nemaculat, dela Christu înquă 
prin cruce, prin symbolul quellei mai atroce şi 
mai neomendse morți. Quând ai să mănânci pas- 
cele, o popole împilat, să nu mai laşi nimicu 
pe a doa di: ori-que ai să faci să termini de o dată 
într” o n6pte, qua să nu polă luă măsure Pharaon, 
Afară să nu vesulfle nimicu din casa ta; mănâncă
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cu ai tei tot que îţi offere 'gnellul înjunghiat, 
aquea libertate divină supra-umană que se sacrifi- 
că pentru alţii, identifică-te cu ființa ei, intre ea 
în tine şi prefacă-te din servu în omu liber; os 
ânst nu vei sfărmă dintrânsa, quăci pînă există 
sceletru ei, corpul Națiunii şi al Statului întregu 
este, fiă ori quât de stors prin tribulaţiuni şi exacții, 
Corpul Națiunii din &nsuşi cenuşele salle se realță 
spre nucă viață. Osele sunt temeiul fiă-quăruia 
corpu. Le-ai slirmat, o Israel, quând mai în ur- 
mă devenişi Judan. — Pascele nu '] mai mâncaşi 
de aqui înainte în preună în aquella'şi câmpu, 
subt agquellaşi stindard. Dece semenii intr'o par- 
le şi doă în alta. N'ai ascultat qucea que se 
dice : 

41 Vess. « TOtă synagog'a filiilor lui Israel vă 
face aqucasta, » 

CAPU XIII. 

4 Vers. « Quăci astădi eşiţi voi în lun'a 
quelior nuoe (spice). » Vechii traducători români 
traducu în luna guellor nuoe î pasi zâiv vio» prin 
lun'a quea d'ântâiu, Primă-vâr'ade toţi [u conside- 
rată că înnoirea naturei, de aqueea dar timpul 
equinopțiului de primă-veră se dice luma quellor 
nuoe. Noi adaosserăm în parenthese şi (spice) lu- 
ându-ne după alte versiuni, nu quă doră se înțel- 
lege exclusivamente numai spice nuoe, ci pentru 
qud din t6te plantele nutritâre grâul representă, 
pe tâie; în părţile locului spicele nuoă şi tâte pâr- 
gele apparu în lun'a lui Martiu; şi apoi de nu se 
adăogă nimicu în parenthese, întellesul ar fi 
devenit de tot obscur în modul de a se exprimă 
în dillele nstre. In Hebraic'a se exprimă prin în 
lun'a lui Abib. 

9 Vers. « Si vă fi ţie semnu pe mân'a ta şi me- 
morial înaintea ochilor tăi... qudci în mână, tare 
te exdusse Domnul Dumnedeu din Egyptu.» 
Pină quând seriptw'a sau scrierea deveni mai po- 
pulară sprea însemnă 6menii faptele şi datele, ni- 
micu nu eră mai popular şi mai înţeiles că sem- 
nele, că symbolurile, că emblemele que sunt limb'a 
primitivă a Gmenilor. De aqui dar colâne, monu- 
mente, semne pe dânsele în diverse moduri spre 
a adducce ă minte la posteritate fapte însemnă- 
i6re. Cu mână tare fu liberat Israel din servitutea 
Egyptului? pe mână dar să se însemnede ori-que 
Israelit, qua să aibă suvenirea tot d'auna înaintea 
ochilor. Mulţi în dioa de astădi numescu limba= 
giul emblematieu limbagiu mysticu; facu însă că şi 

  

  

posteritatea nâstră quând după trei şi patru mii 
de anni, având alt modu de a se exprimă, şi ne 
mai pricepând pe al nostru, ne ar” numi mysti- 
cisti. Noi ne exprimăm cum ne înțellege lumea 
în gillele nâstre, şi quei vechi se exprimă asse- 
menea cum îi inţellegeă contimporanii lor. Vor- 
hesce unui mut, quă nu te înţelege; fă”i âns& sem- 
ne quă esci înţelles, Scrie o scrisâre unei asiatice 
ânsuşi în limba ei, quă nu o pâie citi, de n'a în- 
vățat carte, trimite i ânsă un buchet de flori em- 
blematicu qus te înțellege. Trimite'i o rosă şi o 
viorellă sau pensce peste o frundă doă de iederă, 
quă în data te pricepe quă îi dici : « amă şi nu 
uită pe quel que more acolo unde se lipesce.» 

Pentru asiaticu nu e myslicu şi problematicu de 
quât liguagiul de astădi al Europei; queea que 
noi dicem clar şi pe faţă, pentru ellu este obscur 
şi plin de mystere şi queea que pentru dânsul este 
clarissimu, noă ni se pare mysticu ; şi începem a 
critică pe Moysă, pe Christu, şi pe toți legiuitorii 
antici. De quât a ne perde timpul spre a'i erilică, 
mai bine ne ammu consacră şi mai puține veghieri 
spre a'i pricepe şi a'i înțelege, daqua ne arrogăm 
singuri numele de instruiți şi de reformatori ai 
lumii. Jos cu mysticismul strigăm, ânsă unde 
ammu ajunge quând şi quei que nu sciu carte şi 
nu ne pot pricepe ar' strigă : jos cu scirța scîrța 
de cărturari? Ei nu ne numescu mysticisti pen- 
tru quă nu potu să ne ciliască, ci din contra să 
nevoiescu întru a învăţă a citi şi a serie. Pentru 
que dar şi noi să nu ne nevoim a învăţă a cili şi în- 
țellege linguagiul queilor vechi? 

19 Vers. « Tot que deschide matricea » însem- 
neagă ântâiu născut, , 

43, 4%, 15 vers. Invederat se vede quă quelle 
prescrise în aqueste trei versete spre a se facee 
consacrând Domnului tot quel ântâiu născut dela 
omu pin la vită, sunt semne de suvenire pentru 
primogeniții Egyptenilor que fură uceişi că un 
semnal la resculare. Aqueasta eră cartea que avea 
să trecă prin ceremonie şi din gură în gură şi din 
tată la filiu în generaţiele fiitâre, şi semnul de pe 
mână aveă să le fiă neîncetat înaintea ochilor. 

16 Vers, « Si vă fi spre semnu pe mân'a ta ne- 
clintitu înaintea ochilor tei. » Aquest semnu în 
hebraic'a se dice totaphoth, que n'are rădăcină în 
limba hebraică şi quare după vorb'a photh semănă 
egypteană, que pote quă însemneadă luminarea 
învederarea sau a trecutului sau perpetuă, adică 
memorial, suvenire, 

IV. 

BESHLACH. 

Dela versetul aquest'a 17 începe partea a treia 
a Exodului, Beshiach însemneadă demittere. Cu 

Pharaon, ete. » 
11 Vers. Pind aqui Moysă nu se oceupă de quât 

cum să mântuiă popolul din mâinile lui Pharaon; 
de aqui înainte începu planurile strategice despre 
cum să conquiste pământul Palestinei. Mintea 
Omului prin quare se manifestă Dumnedeu, şi 
mai vîrtos mintea unui omu que în tâtă viața sa 
se occupă. spre a se lumină cu sciinţele necessarie, 
are să jâce un mare rol despre cum vă ave a de- 
prinde la ordine, la disciplină, la vera viață de 
omu liber şi la arta resbellului pe un popol asser- 

aqueaetă vorbă începe vers. 47. « Quând demisse | 

vit, Aqui dară cu quât mintea se desbate mai 
multu şi află, cu atât putem dicee quă Dumnedeu 
intră mai multu într'ânsul şi îi vorbesce prin voce 
nemateriale, quare & singură mintea. 

La 1849 un Ungur înţellept îmi disse : Bine, 
Românii s'au sculat şi querru România mare dela 
toți vecinii lor. Aquesta e un sentiment onorabil 
şi patrioticu que tot popolul cată să '] aibă : ânsă 
numai pentru qud Românii querru,credeţi Dumnea- 
vostră qui queilalți sunt dispuşi să dică poftim! 
numai pentru qu5 unii din Dumneavâstră 'şi au 
pus veste ă la Robespiăre, alţii pene în căciulă; 
numai pentru quă Domnia ta 'ţi ai pus mantă albă; 
numai pentru quă quei din Blaju au făcut listă şi
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'şi au împărţit moşiile altora pe hârtie, numai 
pentru quă în adunări vre o quâţi-va Români dela 
piața Sorbonei, vin ă 'şi punne charta Europei pe 
masă, şi quâte unul scâte quâte o sabiă de sub 
redengotă, şi cu dânsa tragge sau sfişie pe chartă 
confinele României, numai pentru aqueea Ungurii 
n'au de quât să strige şi ei bravo! €ccă locurile 
sunt alle vâstre, nui n'avem de quât să ne luăm 
catralusele. Nu ; ci dicem : patrioticu vă 8 senti- 
mentul, simţiti queea que simţim şi noi şi tot po- 
polul; ci veniți de luaţi daqua puteți. Tâtă palm'a 
de pământ o veţi luă cu sânge, şi totă palm'a o 
vommu appără cu sânge. Ansă unde vă sunt ge- 
neralii, oificerii de geniu, armele, tunurile, fabri- 
cele în quare să fabricaţi aquestea şi materialele 
şi maestri prin quari se fabrică? Assemenea și 
âncă şi mai bine se întrebă Moysă cum eşi din 
Egypiu. Bine eu voiu să iau Palestina. Popolul 
iarăşi nu voiesce mai bine pentru quă “iam spus 
quă curge lapte şi miere dintr'ânsa. Ansă Pales- 
tienii que sunt nisce popoli nu de sclavi pînd ieri, 
ci de bărbaţi industrioşi, deprinşi la resbel şi la 
disciplină, que vor dicce? Dicce-vor 6re: Bine aţi 
venii sănătoşi ; bine qud v'a venit în minte să ne 
luaţi pământurile, quă noi n'avem de quât să ne 
sculăm şi să fugim încotro ne vor duece ochii. 
Nu vor să facă nici să dică aşă Palestienii aqueia, 
ci ne vor aşteptă sau ne vor eşi înainte cu coiful 
în capu, cu lancea în pumnu, cu paveda la bragu şi 
eu arcul întins. Nu & dar d'a se ducce dreptu acolo 
cu un popol que abiă ese din servitudine şi n'are 
de nici unele. Drumul nu este lungu din Egyptu 
pînă în Palestin'a.; ânsă cată să cotim, cată să ira- 
gem în desert pînă que vor muri quei que au 
vădut şi siinţii vârg'a şi flagellul servitudinii, pînă 
que vommu prepară o lume nucă cu sciinţă de tote, 
căpuită de tote, şi cu decisid a conquistă în ade-. 
văr quelle que vă sci a speră; pentru quă a speră 
nepossibilui este o qualiiate numai a nebunului 
si a sclavului. Omul liber este omul integru, şi 
bărbatul integru nu speră de quât queea que se 
pote, şi nu aşteptă realisarea de quât la timpul, la 
or'a cuvenită după legile naturali. — Quând dară 
omul cugelă, şi lucreadă ast fel, cu adevărat Dum- 
nedeu vorbesce întinsul, şi reuşita este sigură. 

«lar quând demisse Pharaon popolul, nu | 
condusse Dumnedew pe callea pământului Philis- 
tiim, quă apprâpe eră. Quăci disse Dumnedeu : 
să nu cumvă vădând resbel popolul, să "i pară râu, 
şi să se relârne în Egyptu. » Pe sclavu, pe puiul 
de sclavu, să nu'l duci înaintea resbellului de o 
dată, quă îi pare reu de servitudine şi iar se în- 
t6rnă în apoi în Egyptu, adică lujugu. 

18 Vers. « Si încongiură Dumnedeu popolul 
(abătendu']) pe callea quca din desert spre marea 
Roşie. » 

19 Vers. « ... se castramentară în Othom. » 
Atât vocalele nu eră considerate drept semne sau 
symboluri alle ideilor, ci consânele, quă quei que 
traducu din hebreesce dicu Etham în quare se 
vădu aquelleaşi consâne. Qihom dară sau Etham 
fu a treia staţiă a eşirii filiilor lui Israel; prim'a 
adică la Ramessă que fu puntul lor de întâlnire 
din tite părţile Egyptului; a doilea la Sochoth 
unde întinseră pentru prim'a ră tindele şi se 
castramentară, şi a treilea în Othom. . 

24 Vers. « lar Dumnedeu precedea înaintea lor, 
dioa în colânnă de nor spre a le arătă callea, iar 
n6ptea în colânnă de focu spre a lumină lor.» 

De vă luă quine-vă pe Dumnedeu că o ființă 
materiale, şi vă căd& în materialismu şi idolatriă, 
dându'i tâte attributele şi formele materiei, n'avem 

  

  

să dicem nimicu către nisce assemenea fiinţe : ei 
ne vor taxă pote între impii, şi noi avem tot cu= 
vântul de a'i arătă cu degilul de idolatri şi de bat- 
jocoritori ai Divinităţii. Noi ne adressăm către 
quei adeverat drept credinciosi. Dela Exodu, dela 
Eşirea din lumea păgână, Dumnedeul lui Moysă nu 
mai are formă cunoscută, ellu nu se mai mani- 
festă omului de quât prin aquel angel que se nu- 
mesce Minte; quâte mintea spune unui omu în- 
ţellepiu şi integru, i le spune ânsuşi Dumnedeu ; 
prin minte ellu ne conduce pe căile quelle mai 
une; prin minte ne scapă de t6te nevoile, prin 

minte ne adducce la resuitatele quelle mai saluta- 
rie, prin minte ne face a inventă i6te quelle de 
folus. Colânn'a de fumu şi de focu a fost necesariă, 
nu numai lui Moysă, ci ori-quărui conducător de 
popol sau de o armată prin midicul aquellui de- 
sert. Moyst prin mintea sa se servi de dânsa că de 
un stindard quare să potă fi vedut dioa şi n6ptea 
de tot popolul; şi probă este quă aquea colonnă, - 
eră condusă de omeni que cunoscea locurile, este 
queea que dice Moysă nsuşi către Hobah sau I0- 
thor socrul seu, sacerdotele din Madiam : 

« Nu ne lăssă, ci fii not decăllăudă, pentru quă 
tu cunosci locurile unde avem a ne castramentă în 
desert. Te vommu recompensă mai târdiu de quâte 
vei facce pentru noi. » 

« Noli nos relinquere: tu enim noseis în quibus 
locis per desertum castra ponere debeamus et 
eris ductor noster, Cumque nobiscum veneris, 

“ quidquid optium fucrit ex opibus, quas nobis 
tradiiurus est Dominus dabimus tibi (Numeri. 
cap. X. Vers. 31, 33).» 

Ne place în assemenea împregiurări a cită cu 
mai mare satisfacţiă pe adversarii nostri : nu ci- 
tăm aqui de quât pe Vulgata, 

Aşă aquea colânnă sau or-que semnu eră pur- 
tate şi conduse de 6meni cunoscători ai locului, 
şi ori-quine că Hobab şi alţii veniă spre a ajută, 
pe Moysă şi popolul, eră consideraţi că nisce tri-- 
mişi (angeli) ai lui Dumnedeu. Aqueastă expres- 
siă se conservă pînă în dioa de astădi între Israe- 
liţi, Chrestini şi Musulmani, quând se dice cui-vă : 
« Dumnedeu te a trimis, angel al lui Dumnedeu ai 
fost pentru mine. » 

Să vedem acum que eră aquea colnnă quare 
eră purtată şi condusă că, un stindard în ochii tu- 
tulor de 6meni cunoscători că Hobab. 

Să ascultăm şi alţi scriitori antici şi moderni 
după que audirăm pe Moyst ânsuşi cum se expri- 
mă către socru seu, , 

Quint Curciu, vorbind de expediţia lui Alexan- 
dru quel Mare în părţile locului dice : 

« Quând Alexandru voiă aşi ardică campa- 
mentul şi a luă din nuou drumul, mai ântâju 
trompetta da semnalul departului ; însă pentru 
quo sonul mai adesea nu putea domină multitu- 
inea, disse să puiă d'assupra tindei salle un ar- 

bure sau calart "nalt que se vedea din tote părțile 
(în armată) şi quare puteă ţinne un semnal. Din 
aquesta dioa eşiă fumu, şi n6ptea, focu (cartea V, 
căp. 1).» 

D. Salvador, în histori'a sa despre instituţiunile 
lui Moysă, venind la Exodu gice : 

« Hebreii fără întârdiere străbătură un coprins 
întrerupt de munți, având în aintea lor, spre a 
conducce pe toți și spre a nu se rătăci nimeni 
dintr'enşii, un tocu mare din materii reşinâse, 
que nptea dă o flacără forte viă, şi dioa o tume- 
gare forte constrinsă, Arabii pînă astădi se servu
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cu assemenea căllăudători. Alexandru quel Mare 
făcu assemenea. » 

D. Dubois-Ayn6 vorbesce assemenea despre co- 
lânn'a de focu în Memorialele salle, precum şi 
Vater. 

CAPU XIV. 
2 Vers, q .... Înaintea şesului între Magdol 

şi între mare în aintea Beelsephonului.... » 
Vorba izavdeus que am tradus'o sesului în alte 
versiuni că hebraic'a este că un nume propriu al 
locului, dicând în aintea Pi-hâhirothului. nume 
que s' ar fi dat aquellui şesu, şi quarear' în- 
semnă că cum ammu dice aslădi câmpul Liberta- 
ti; pentru qu, dice Raschi, Hebreii acolo se ve- 
dură liberi. — Beelsephon este una cu Baal-Tse- 
phon. Unii dicu quă Tsephin este una cu Typhon. 
Se scie quă Typhon la Egypteni-fu revoluţionarul 
în contra lui Osiris. Delia Baal-Typhon dară que eră 
închinat deului Typhon sau deului apostaţilor sau 
revoluționarilor, se pusse Moysă nu spre a se al- 
liă cu Pharaon, ci spre a vede de acolo pe descin- 
denţii lui Osiris, sau mai bine dreptul numit di- 
vin înnecat cu callu cu căllărețu în Marea-Roşiă. 
— Moysă, pe cum se vede, n'avea nici cugele 
nici gusturi că alle lui Solomon, que făcă din 
Thyphon un Satan. Ellu, Moysă, n” avea nici de 
cum în horrâre pe Typhon que se resculă în con- 
tra primului Pharaon şi Dumnedeu al Egyptului, 
Osiris. Pentru Ceerope que eşi din Egyptu că şi 
Moysă, primul revoluționar Joie sau Jupiter de- 
veni Divinitatea Divinităților. Pentru Moysă fără ! 
a deveni o divinitate, fu numai un contrate de 
predilecţiă ; pentru quă şi eliu ânsuşi Moysă de- 
veni un Typhon adică un revoluționar, un înne- 
cător de Pharaoni. Typhon uccisse pe Osiris; 
Moys& înnecod pe strănepotul aquestuia. Mai târ- 
diu, Solomon, vedând qui nu pâte domni după 
legea lui Moyst şi prin ajutorul Dumnedeului 
aquestuia que mântuiă popolii din serviludine, in. 
vento sau întruduse dogm'a sau credinț'a în Satan. 
Aqueastă fictiune îl susțină şi mai susținne pe toți 
următorii şi imitatorii aquestuia. Spunne-le aque- 
storn'a adevărul aquesta, spunne-le qud Satan 
nu se află în legea mosaică, şi quă 8 o minciune 
mai păgână de quât ă lui Pluton, qud îndată se în- 
drăcescu de religiositate şi sbiară quă le dărapeni 
religia; firesce qud le derapeni religia, pe a lor ân- 
sg, iar nu pe a nâstră, pe aquellor que tâtă cre- 
dința quâtă avem o închinăm adevăratului Dum- 
nedeu que mântuiă popolii din servitudine şi face 
filii ai sei pe toţi quei que înnâcă şi stingu Pha- 
raonii. | 

4 Vers, « ... Si mă voiu glorifică întru Pha- 
raon... » Adessea se vede aqueastă expressiă în Bi- 
bliă. După ideile orientalilor, resbunarea assupra 
jnemicului este aqueea que se dice gloria. Helle- 
nii iar în credințele lor dicea : resbumarea sau 
vendict'a este nutrimentul deilor. 

5 Vers. « ... Si se schimbă inim'a lui Pharaon 
“şi a servitorilor lui assupra popolului, şi disseră : 
que ficurăm de ammu demis pe filii lui Israel 
spre a nu ne mai servi? » . 

Aşă se întâmplă tot V'auna în revoluțiile quelle 
mari : după o terrdre panică que coprinde pe toţi 
Pharaonii pînă la que! din urmă din servitorii lor, 
de o dată înalță capul, şi se miră singuri, cum fu 
aqueasta de se spăimântară ei de nisce despuiaţi 
şi desculți de sclavi? que făcură ei de se lăssaro să 
je scape din mână atâţia iloți que nu trăiă dequât 
spre a le procură tâte plăcerile? 

7 Vers. « Lud ș6se sule de carre allese şi 
ttă căllărimea Egyptenilor, și trislați peste toţi, »   

Ioseph Flaviu dice 600 carre, 50 mii călăreți și 
200 de mii pedestri : Vorb'a tristati que de vechii 
traducători se arată prin capetenii, desemnă o 
dregătorie locale. Quei ai doilea după Pharaon se 
dicea distati adică ai doilea şădători, şi aquestia 
eră ministri, generali peste corpuri de oştire ; quei 
de rangul al treilea sau ai treilea după Pharaon 
se diceă tristati adică ai treilea şădători; şi aques- 
tia eră guvernatorii de tinuturi şi conducători de 
divisiuni de oştire că regimentele din dillele nâstre. 

8 Vers, «,.. lar filii lui Israel eşiau cu mână în- 
altă.» Mulţi traducu expressia cu mâna înatta prin: 
capul descoperit, cu fruntea în sus. Tâte expressiu- 
nile aquestea ânsă în siyl hiblicu însemneadă de 
faţa, publicamente, cu putere mai presus de a. îne- 
micului. 

10 Vers. « ... Si ardicându'şi filii lui Israel 
ochii, vădură, şi &ce& Egyptenii se castramentas- 
seră din dosul lor. » După versiunea hebraică : 
« 6ccă Egyptenii se castramentasseră... » Se arată 
prin : « Si 6ec& Egyptul (sau Misraim) veniă în 
urma lor. » Expressia este mul! mai expressivă 
sau hyperbolică; arată cu adevărat terrorea Is- 
raeliţilor, quăror li se pără qui Egyptul cu totul 
îi urmăresce. De agqui urmeadă apoi și împutările 
şi strigările lor : 

14 Vers. « Au quă nu se află mormânturi în 
pământul Egyptului, quă ne addusseşi afară spre 
a ne uceide în desert ?.., 

12. Au nu ţi ammu dis : lassă-ne ă servi Egyp- 
tevilor, quă mai bine & not să sertim Egypleni- 
lor de quât ă muri în desertul aquesta.? » 

Eternă strigare a tutulor sclavilor, quând qui- 
neva se încârcă spre a'i liberă. — Quând la 1848 
Guvernul provisoriu din Bucuresci credu a se 
tragge către munţi, după que fu abandonat de 
do& companii de soldaţi que îl însociă, un Ispas 
Farcaşu, fost zapeiu sau exactor, adună Tsiganii 
din fabrica, dela Băleni şi o mare adunătură din 
Tirgoviste, eşi înaintea membrilor guvernului cu 
yr'o optu sute de 6meni assemenea aquestor He- 
brei pe quari Moysă îi trăgea afară din servilue 
ine. 

« Quine sunteţi voi strigă svînturaţii Tsigani şi 
puii de viperă din Tirgoviste dinpreună cu dânşii, 
quine sunteţi voi să vă faceţi mai mari de quât 
Dumnedeu şi să voiţi 4 slobozi pe Tsigani? 
Dumnedeu a lăssat să fiă Tsiganul robu, şi Ro- 
mânul opincar şi clăcaşu, și boierul, boieru. » Si 
alle assemenea. Din aquestea tragu unii sau din 
systemă sau din resbunare şi închieiă gquă nu se 
cuvine a ave pietate de sclavu şi de împilat, ci să "1 
laşi în queea que singur voiesce să remâiă, Nu, 
daqua suntem chrestini, să lăssăm pe suffletul pă- 
gânilor nisce assemenea docirine, şi să dicem din 
preună cu Christu : iartă-le lor, Părinte, quă nu 
sciu que facu. Nu se cuvine ânsă a uită quă Mân- 
imitorul lumii s'a rugat pentru popol que strigă 
spre a" crucifică, iar nu şi pentru Cărturari și 
Pharisei; pentru aqueia repetă ne încetal, vai vos! 

15 Vers. « Disse attunci Domnul către Moysă : 
que strigi către mine? vorbesce filiilor lui Is- 
rael să reînjuge spre drumu.» — Mulţi dicu 
quă aqui lipsescu quâte vă phrasi; pentru qu5 
aqueastă apostrophă presuppune quă Moysă s'ar 
fi rugat sau ar' fi strigat către Dumnedeu, şi 
despre aqueastă rusă nu se face mențiune. Noi 
credem quo nu este lipsă în textu, ci o tă- 
cere în adins a autorului. Ruga, în astfel de 
impregiurări greile şi decissive de se întemplă a 
se facce, nu pote avâ locu de quât în fundul ini- 
mei și în tăcere. A se rugă de facă, înaintea unui
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popol consternat, w'ar arătă quinevă de quâto 
lipsă de curagiu. (QJuea mai înaliă din ruge în asse: 
menea împregiurări este credinț'a sau încrederea 
que are bărbatul în fapta sa quea mare: este a 
dicce popolului : « curagiu, înbărbătaţi-vă, staţi 
şi vedeţi mântuirea... qusei după cum vedurăţi 
astădi pe Egypteni, mai mult nu'i veţi mai vede. » 

Nu e nevoie să strige omul cu guru qua să'l 
audă Dumnedeu; şi la decisia lui Moysă internă, 
totu aquea voce internă îi respunde : que strigi 
către mine? adică que mai stai pe cugele şi cu 
mâinile în sîn; nu 8 timpul de stal; inemicul vine; 
di filiilor lui Israel să reînjuge spre drum; ardi- 
că ți campamentul d'aqui. 

46. «Ia baculul tău şi întinde'ţi mâna peste mare 
şi o despică, si intre filii lui Israel în midlocul 
Mării că pe uscat. » Tot d'auna objetele se reflectă în 
sujet, şi vice-versa sujetul în objete. Emblemele 
biblice arată adessea adevărul aguesta. Undele mă- 
rii representă sau reflectă de minune turburarea 
anarchiei populare : ia “ţi dară baculul şi despică 
undele, şi fă să irâcă popolul prin midlocul mării 
pericolului şi anarchiei că pe uscat; nu lăssă 
baculul, nu lăssă command'a din mână în asse- 
menea împregiurări. 

19 Vers: « Attunci angelul Domnului, que căl- 
l&udiă înaintea castrelor filiilor lui Israel, se pro- 
mişcă, şi se pusse a căllători în urm'a lor. Se pro- 
mişc assemenea şi colânw'a de focu de dinaintea 
lor şi stette în urm'a lor. » Colânn'a prin urmare 
se vede qud nu se mişcă singură, ci unde se ducea 
aquel angel acolo se duceă şi dânsa. Este între- 
bare ânsă que eră aquel angel sau aquel trimis? De 
o vommu luă ad litteram, iar nu cum ammu arătaţ 
quă se dice şi în dillele nâstre, attunci que nevoie 
mai aveă Moysă de 6meni că Hobab? 

21 Vers, « ... Si împinse Domnul marea tâtă 
nptea prin vânt austru violent... » Vântul vozes 
în latina, şi de vechii traducători români se tra- 
duce prin austru quare este vântul despre miadă 
di adessea, iar nu quel despre appus, quăci aquella 
în siylul Diblicu sau după situația Palestinei se 
dice vântul despre mare. Que este de mirare ânsă 
e quă alte versiuni că hebraic'a dicu vent dela re- 
sarit. Si de ar' fi fost vântul dela, răsărit, ar” fi 
addus marea drept peste Hebrei que stă spre ap- 
pus pe marginea mării. 

22, 23 Vers. In aqueste doă versete cum şi în 
queile următore se descrie trecerea în adevăr mi- 
racul6să a Hebreilor prin Marea Roşie şi înnecarea 
lui Pharaon. Tot miraculul sau minunea que se 
vede aqui este legea eternă a lui Dumnedeu prin 
quare se face fluxul şi refluxul mărilor. “Toţi căl- 
Istorii que au âmblai şi sau înbărcat pe mări sciu 
quă acolo unde eră mare şi de unde plecă navele 
în mare plină, quând la perioâul seu se trage 
marea, batellele remânu pe uscat şi 6menii âmblă 
ca pe uscat şi trecu dincolo unde marea & strimptă, 
că o limbă. Limba quea, mai din capăt a Mării ro- 
şii neîncetat are aquest flux și reflux, Ori-quâţi 
S'au dus pe acolo, — şi astădi s'au dus şi se ducu 
forte mulți—au vădut şi vădu phenomenul aquesta 
că şi pe airea, la Ostandă, la Pasul de cală, ete. 
Generalul Bonaparte quând s'a dus la Egypl eră să 
pață că Pharaon, Să ascultăm pe Martin în histo- 
via despre expediţia francesă în Egyptu, tom. A pag. 
216: 

« Bonaparte în expediţia sa de Suez, eră să pață 
că Pharaon. Se dussesse spre a vede fântânele nu- 
mite alle lui Moysă, situate în partea orientale a 
Mării Roşie, trei lege departe de Suez, Caravan'a 
trecusse plagea cu piciorul, ânsă quând se returnă   

în apoi la Suez, fluxul începusse ă se sui, şi fiind 
qud esta mării este forte bassă în fundul golfu- 
lui, undele eră p'aqui să înghiţă pe generalul-că- 
pitan (pe Bonaparte) quând unul dintre căllăudi, 
vădându "] în pericol, îl lud pe umeri şi”1 trasse 
forte răpede afară. » 

Miracolul este mare în. legile eterne alle lui 
Dumnedeu atât despre fluxul şi refluzul mărilor 
quât şi despre tote quâte a creat Ellu. De vommu 
veni âusă la 6meni şi mai vîrtos la Moysă, talen- 
tul lui, capacitatea lui, inteligența lui eră quă 
prin sciințele salle ajunsesse ă cunâsce multe din 
legile naturei, şi prin geniul lui sau Mintea (que 
ellu cu dreptu cuvântul o numesce manifestaţia 
lui Dumnedeu, angelul lui Dumnedeu și adessea 
Dumnegeu &nsuşi) ellu sciă nu numai să facă sem- 
ne sau embleme cum să vorbescă nu la urechile 
ci la ochii popolului, deprins a înțellege mai mult 
prin faptă de quât prin vorbe, sciă nu numai a 
symbolisă evenimentele, ci şi a se folosi dintr'ân- 
sele. Fluxul şi refluxul a existat şi există dequând 
lumea. Ansă quine a sciut că dânsul a se folosi 
că legiuitor şi general? Numai un capu său o 
minte că a lui a putut să studiă natuva și locurile 
atâția anni, să utilise la timpu fiă-quare eveni- 
ment şi phenomen, să tragă la timpu popolul din 
Egyptu, să 1 puiă a facce doă staţiuni, să “1 ahată, 
de a nu se ducee d'a dreptul din mân'a Egypte- 
nilor să cagă îna Chananeilor, să 'i adducă înain- 
tea mării în momentul quând eră să se opere re- 
fluxul, să măs6re timpul şi să rânduiască popolul 
în colonne cum să pâiă irece totu pînă la timpul 
fluxului. Aquest fluxu şi reflux îl scia şi Pharaon; 
îi lipsiă âns& mintea strategică, îi lipsiă sciinț'a 
mathemalicelor, îi lipsiă sciinția duratei refluxu- 
lui, şi unde nu e sciință nu e adevăr, nu & Dum- 
nedeu ; Pharaon că un orbu a cătatsă dea un spec- 
tacol de vendictă popolului liberat, și să deviă un 
symbol, o emblemă eternă tutulor popolilor, qud 
Pharaon cată să moră în marea sau undele du- 
verilor prin quari au trecut popolii; quă de nu se 
vă înnecă Pharaon nu mai 6 mântuire pentru 
dânşii; symbol, emblemă, semnu, cum vă voi 
quineva să dică quă popolii să nu se lasse a s6 
conduce de quei que facu pactu, alianţă, cusere- 
nie cu Pharaonii. O que minune mare! şi Domnul 
Prudhon şi alţii de quât a dă în capu Religiunii 
sau Bisericei cum dice Dumnealui, quare ne con- 
servă aqueste semne cu adevărat divine, mai bine 
ar” dă în capu quellor que se alliadă cu Pha- 
raonii. De quât s arpunne a descredită Testa- 
mentele Vechiu şi Nou, singurele ducumente dup 
quare popolii îşi pot querre moştenirea lor, mai 
bine ar' dă în capetele Theacapelilor que detteră 
un înţelles atât de păgân quellor mai divine din 
scripture, întellesul que face din Dumnedeu quel 
mai miserabil” din jonglori, şi din Moysă un ade- 
v&rat impostor. Nu, Moysă n' a fost un impostor, 
ci prosti şi idioţi suntem noi que nu voim a învăţă 
limb'a semnelor, limb'a emblemelor, que fu limb'a 
primitivă a Gmenilor, şi fiind quă nu învăţăm, se 
scie quă limbele, sciinţele, artele, n'au alti innemi- 
ci mai fata)i de quât pe aqueia que nu le cunoscu. 

24 Vers. « Fostau în veghia dimineţei... » La 
Hehrei, noptea se împărţiă, în locu de ore, în trei 
veghie sau veghieri, sau gardie. 

30 Vers. « ... şi vădă Israel pe Egypteni morți 
pe marginile mării, » Quând o dată se ânflă ma- 
rea şi accoperi pe Egypteni, firesce quă şi începă 
apoi a'isăltă în susşi a'i segtte morţi la margine. — 
După expresia ânsă biblică se cuveniă a se diece 
şi vădu Israel Igyptul mort pe marginea mării, 

13



% BIBLICELE. 

34 Vers, « Si vădu Israel mâna quea mare,.. » 
adică puterea quea mare. Fiă-quine vede şi simte 
quă puterea, de şi este mai pe înţelesul din dille- 

le ndstre, personificată ânsă sau symbolisată prin 
nâna, face mai mare impressid sau efiectu ; popo- 

lii primitivi așă pricepea mai bine, Queea que di- 
cem noi mysticismu pentru ei eră mai pe facă: 
vorba putere este cu mult mai abstractă de quât 
mâna; aşă este şi invidia în. comparaţiă cu ochiu 

vreu; aşă critica cu limbă rea, limba de serpe; aşă 
blândețea symbolisată prin 'gnellu; asă rapacita- 
tea prin lupu, aşă vicleni'a prin vulpe, etc. 

CAPU 4YV. 

Citind quinevă od'a aqueasta sau hymnul de 
graţiă, se întrebă cum fu improvisată, şi cum 
aţât de răpede fu împărțită între cântătore, into 

nată şi învățată, în quât de odată să fiă cântată în 

choru după distrucţia ui Pharaon? 

Aqueastă poesiă este un monument que şi mai 
învederat ne arată geniul prevădător sau prepa- 
rator al lui Moysă. Quine vă cili nu peste patru 
mii de anni, ci ânsuși în timpul nostra historia re - 

generaţiunii Romănilor, şi inauguraţia ei la Islaz, 

se va întrebă : quând avu timpul de a învălă sau 
cum improvisd un preot simplu de țână rug'a 
ue făcu pentru mântuirea popolului Român în 

dată după sanctificarea apei? Firesce qui aquea 

rugă eră făcută mai dinainte că o parle a unei 

programme trase de mai 'nainte, şi dată preotului 

încă din predioa mişcării spre a o învăță şi ao 

pronunță la ora venită. Quine după mai mulți 
anni îşi vă imagină un preotu simplu de țerră, îşi 

vă dicce queea que cu mai tare cuvânt putem dic- 

ce noi despre instrucţia FHebreilor, şi-despre ne- 
capacitatea lor de a producce o poestă din quelle 

mai sublime şi mai politice. Oda a fost compusă 
mai din ainte că şi rug'a preotului dela Islaz. De 

vommu crede altlel, cădem în superstiţiuni sau în- 

credințe, în neadevăr, quenu mai sunt de seculul 

nostru şi nici ânsusi d allui Moysă, quând vedem 

quă popolul lui t6te quâte le vedea leluă în quea 

mai mare parte după ordinea naturale. Acum da- 

ră vine o altă întrebare, a quăria deslegare ne vă 

învederă quă Moysă își avea itinerariul dejă tras 
- mai din ainte. Daqua poesia fu preparată mai 

din ainte, cum de sciă Moysă qud Pharaon se vă 

înnecă în marea Roşiă, şi mulțumesce mai din 

ainte lui Dumnedeu despre mântuirea lui Israel 

şi despre distrucţia lui Pharaon cu calu cu căllă- 
reţu în preună? — Nu este nici un căpitan mare 
ue conduce un popol sau o armată quare să nu'si 

facă planul despre mişcările que vă ave să facă, 
despre tactie'a que vă luă spre a'şi mască planul, 

şi despre cursele que vă ave să întindă ine- 

micului. Quând planul este ingenios și natural, 

qvând execuţia lui se operă cu prudenţă şi la tim- 

pu, reuşita a fost tot d'auna sigură. „Moysă ân- 

că de quând își trăgeă planul eră în situația unui 
statuar sau pictor que âncă pînd a nu'si luă în 

mână alta şi a lovi marmur'a, sau penellui spre a 
attinge tell'a,îşi avea în aintea ochilor idealul quefi 
surride ă de perfecţiă, şi în enthusiasmul seu că 

un extasiat exclamă: 
« Să cântăm Domnului quăci prin victoriă s'a 

glorificat. 
« Callu și căllărețua derîpatu în mare. 
« Ajutor, scutul meu deveni. de mântuire. 
« Infidrese cârdele arpei că perii capului meu, 

revibre că palpitele inimei melie. 
« Svâlre sonurile ei peste aripele suffletului 

meu ;   

« Din v&runchi, din fundul inimei ese numele 
Jehovah! 

Ă Harpa timbanele vesună şi repetă în Israel : 
Jah 

« Ellu este Dumnedeul meu; şi voiu glorifică 
pe dânsul. 

« Ellu Dumnedeul tatălui meu; şi "1 voiu pre- 
înălță, 

« Jehovah Domnul que slarmă resbelle, Eter- 
nul € numele lui. 

« Carrele lui Pharaon şi puterea lui projeptatu- 
le-a în mare. 

« Căllăreţi de frunte, şi tristaţi superbi, înnecalu- 
i-aîn marea Roşie. 

« Cu pontul îi aceoperi şi appusseră în fund că 
o p&tră. 
ai « Drepta ta, Domne, se glorifică în fortilu- 
ine, 

« Drept'a ta, Dâmne, frânse inemicul, 
« Si în multul gloriei talie constrivit' ai adver- 

sari, 

« Răpedit ai urgi'a ta şi îi devoră că paiele, 
« La suflarea mâniei nărilor talle despărțitu-: 

s' au apele. 
« Inchiegatu s' au că păretele undele, şi s au 

închiegat fundurile abysului. 
« Allungă-voiu, ajunge-voiu şi voiu impărți 

pradele, dis' a inemicul. 
« Resbună-voiu suffletul meu, tragge -voiu gla- 

diul meu, şi mân'a mea vă distrugge. 
„« Ci trimisai spiritul tău Dâmne, şi marea 'ia 

şi accoperit. 
« Că plumbul appusseră în apele vehemenţi. 
« Quare între dei & câ tine, o Domne? quine 

assemenea ţie? 
« Glorificat în quelle sânte, mirabil în glorili- 

care, tu singur făcătorul prodigelor. 
« Intins' ai a ta drâptă şi'i a înghiţit pămân= 

tul, 
« Condus' ai în justiţi'a ta popolul aquesta; 
« Salvatu "1 ai pe dânsul şi "1 ai chiemat cu a ta 

putere în repaosul santităţii talle. 
« Audit au gintile şi sau spăimântat : Dureri 

coprinseră pe locuitorii Philistiimului; 
« Răpede se sculară ducii Edomului; 
a Cutremur coprinse pe principii lui Moab ; 

« Topitu-sau cu toţii quei que locuiescu în 
Chanaan. 

« Cadă assupră-le frică şi tremur din forlitudi- 
nea bracului t&u; 

« Impetrâscă-se pînă vă trecce popolul tău aque- 
sia, o Dâmne! 

« Popolul tău aquesta pînă vă trecce, quw'al tău 
este, Eterne! 

« Intraddu'i, o Potente, şi plantă pe denşii în 
muntele eredității talle. 

« In locul que ai preparat locuinţei talle, o 
Eterne ; 

« Sanctuariu, o Dâmne, edificat de mâinile talle. 
« Domnul împărătesce în seculi, şi peste eter- 

nitate, 
« Domnul peste eternitate, și unco ! 
« Callu şi căltărețu al lui Pharaon intrat-au în 

mare, 
« Carrele şi puterea lui totă; 
« Răpeditau peste dânşii Domnul undele la- 

comi : 
« Ca plumbul appusse şi nu se mai v&dă 

Pharaon. 
« Viu este Domnul! că pe uscat Israel trecă 

prin midtocul Mării,
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« Să cântăm Domnului qud prin victoriă se 
glorifică! » 

  

Aqueasta sau mai bine de quât aqueasta fa od'a 
que Moysă cu mult mai 'nainte în delirul veghie- 
rilor,meditaţiilor și aspiraţiunijor salle intonă glori- 
ficând pe Domnul que constrivesce Pharaoni şi 
salvă popolii din servitudine, chiemându'i în mun- 
tele santităţii salle. 
„Asfel cu doi anni înainte de evenimentele gran- 

didse dela 48, suffetul meu doriă şi prevedeă 
căderea Idolilor pământesci, şi cântă Domnului 
din preună cu filiele României: 

Tresări-va Val tău nume pământul 
Gintile 16te querre-vor viață, 
Si d'a ta gloriă tremă-vor regii. 
Din cenusă'i săltă-va România, 
Că-a aquillei noi-se-vor a ei junete; 
Si ?n vestmânt candid, bellă radidsă, 
Eşi-va "nainte "ţi ca o mirâsă. 
A ei splendidă, a ei candellă d'aur 
Vărsă-va lumin'a que dă viaţă, 
Si vă încinge virginalaii frunte 
Cu-aureola que Geniul pârtă. 

„De mă înțellegeti, Românilor, cu atâta mai 
vîrtos acum puteți înțelege pe Moyse que se ex- 
primă eu mult mai bine şi cu mult mai divin de 
quât mine, Si daqua puteti luă după litteră figu- 
rele poetice que vi le presentu ; daqua credeţi quă 
Dumnedeu stă d'o parte sau vine că un Monarchu, 
şi qud toți românii în preună se prefacu prin t+'0 
minune într'o vergine cum v'o descriu ; luaţi tot 
assemenea după litteră şi pe Moyst, quând că 
poetu şi prophet, se 'nalță mai presus de historicu 
şi de legiuitor. 

Alta este partea historică şi philosophică a Bi- 
bliei şi alta quea Poetică. 

« Daqua irecerea Rinului, dice D. Salvador, vă fi 
după cum o deseriă poeții contimporani, unde ar 
mai fi adevărul historieu. Poesi'a nu constală de 
quât fapva. » Si noi adăogimu ; daqua histczicul şi 
legiuitorul şi ânşusi ducele căpitan ar' fi numai 
rosă uscată, unde a” mai fi concepția, suffletul 
istoriei, şi fructele legilor, şi enthusiasmul que 

produce la heroi? Gestul, căutătura, starea pe 
callu, ventularea penelor coifului, şi a mantei 
unui căpitan, încurarea cursierului, sunt o poesiă 
tăcută que vorbesce ochilor şi însuffletesce o ar- 
mată întregă. Si quând poetul le descrie, perso- 
nificând riurile, arburii, florile, aerul, munţii, 
dând simţire şi voce ânsuşi petrelor, marturii de 
facă ânsuşi recunoscu adevărul şi mai bine, cu- 
viOsul devine şi mai cuvios, heroul devine şi mai 
herou,adevăratul philosophu raţionă cu o mai mare 
putere... Numai speculatorul de Gmeni şi de Dum- 
nedeu le ia după litteră, şi numai omul pervertit 
se lassă a deveni instrumentul şi victim'a aquestor 
speculatori credând orbesce ficțiunilor şi personi- 
ficaţiunilor. 
Ammu dis quă aqueastă odă a lui Moysă fu nu 

numai o poesiă din quelle mai sublime, ci şi un 
resort din quelle mai polilice, demnu de quel mai 
profund cunoscător de inim'a omului. 

Moysă quând ese din Egyptu, nu cutedă în dată 
ă expunne un popol ne deprins la resbelle înain- 
tea popolilor bellicoşi ai Palestinei, şi se întârnă 
înapoi nu numai spre a mai întârdiă pe Hebrei 
prin desert, ci şi spre a întinde o cursă lui Pha-. 
raon. Moys& nu dice popolului seu : înainte fraţi- 
lor spre a luă Palestin'a în punta lancei şi a sa- 
biei, ci lassă să adviiă evenimentele după cum le   

preparasse;, lassă a se coprinde mai ântâiu de 

terrâre aquel popol timidu şi servil; a "1 facce să 
tr&că consternat prin marea Roşie ; lăssă qua Pha- 
raon, orbit de furâre şi de turbarea de a 'și resbună, 
a da în cursă, a se innecă pînă la unul înaintea 

unui popol que se credeă perdut dejă; şi quând 
în locul disperaţiunii, că fulgerul bucuri'a sponta- 
neă străbate în tot campamentul, quând inimele 
și sufletele tutulor nu află cuvinte spre a expri- 

mă queea que vădusseră şi queea que se petrecea 
într'enşii, attunci de o dată chorul începe: 

« Să cântăm Domnului, quăci prin victoriă se 
glorifică! » E 

Quare herou nu devine un deu, şi quare c0- 
dace nu devine un herou la audul de o dată unei 

assemenea cântări, după un spectacul atât de im- 
posant şi terribil. 

Apoi după que prin figurele quelle mai poetice 
exaltă inimele tutulor prin descripţia spectaculului 

que fiă-quare avă înainte, după poesia quea mai 

sublimă despre quelle trecute, eccă şi politic'a quea 

mai profundă despre viitor : 
« Audit'au gintele, şi sau spăimântat; Dureri 

coprinseră pe locuitorii Philistiimului; 

« Răpede se seculară ducii Edomului ; 

« Cutremur coprinseră pe principii lui Moab; 
« Topitu-s'au cu toţii quei que locuiescu în Cha- 

naan... » 
Si morţii înviagă, qua să ne exprimăm poetica- 

mente, şi petele începu a se mișcă în nisce asse.- 
menea împregiurări la audul unor assemenea În 

tonaţii. De aqueea poesia s'a numit cântare şi ân- 

suşi quând nu se cântă, quăci cu adevărat încântă 

pe 6meni şi din codace face un herou, pe bătrânu 
îl rejună, pe paralyticu îl împle de vigâre. Unde 
sunt acum toți quei din Philistiim, toți quei din 
Chanaam, să viă a se măsură cu aquelle umbre de 

&meni que, trecuţi prin marea Roşie, deveniră de o 
dată lei la sunetul timbanelor, la carmenii pro- 
phetului. 

Nu & de mirare quând peste puţin vommu vede 
pe Moabitul bellicos cădând subt o turmă de He- 

brei conduşi de Iisus-Navă. Ecet partea politică. 

Ammu fi avut a dicce mulie şi din puntul vede- 
rii litterariu despre aqueastă poesiă; ne temem 
d'a nu deveni reci. Fapta se întelege de sine fară 

comentarie, iar în guât pentru 6re-quare hebrais- 

mi îi vom explică airea, unde îi vommu mai în- 
tâmpină, 

Tot que credem quă este necessariu de a mai 
adăogi este âncă quâte vă vorbe despre versificația 

hebraică sau mai bine despre queea que se dice 

dictio îndoita que mai adessea face t6tă sublimitatea 
poesiei hebraice. 
Precum rim'a în timpii moderni este o repetiliă 

de aquelia'și son pentru audul nostru, assemenea 

dictia, îndoita este o repeliţiă de aqueeaşi idee, de 

aqueeaşi cugetare prin vorbe difierite sau syno- 

nyme. Dictia îndoita este o rimă nu pentru audu, 

ci pentru intelligență şi 6ccă cum : 

I. 

« Elu este Dumnedeul meu; şi voiu glorifică 
pe dânsul, 

« Ellu Dumnedeul taţălui meu; şi 71 voiu 
înăltă, 

WI, 

i « Drepta ta, Dâmne, se glorifică în fortitu- 
dine; 

« Drept'a ta, Dâmne, întrânse inemicul.
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II. 

« Trimis'ai spiritul tău, Dâmne. 
« Si Marea 'ia accoperit. 
« Că plumbul appusseră în apele vehemeni, 

IV. 

« Cagă assupră-le frică și tremur din forlitudi- nea bracului tu; 
« Impetrescă-se, pini que vă trecea popolul itu aquesta, o Dâmne! : 
« Popolul tu aquesta pînă que va trecee, qu'al 

Liu este, o Eterne. 

V, 
« Intraddu'i, o Potente, 
« Împlantă pe dânşii 

« In muntele eredității talle, 
« În locul preparat locuinţei tale, o Eterne, 
« In sanctuariu, Dâmne, edificat de mâinile 

talle » 

Precum rimele în gillele nâstre sunt variate, quând înjugând quâte doă versuri, quând formând terțele şi strophe mai mari, assemenea Dictia în- 
doita, variă adessea, 

În exemplele I şi II se vedu do versuri expri- mând agueeaşi idee; în al III primul vers 2 abso- lut şi preparator unei îndoite dicțiuni; în al 1Y se vede un fel de terță rimă dantescă prin quare se încatenă sau se l6gă versurile. — In al V se vede 0 assemenea încatenare şi o dictio întreita. 
Hymnul, Od'a, tâtă poesi'a seriâsă şi imposanţă nu sufleriă monotoni'a dicţiunei îndoite, şi adessea, variă cum se vede în aqueastă odă şi airea, 
Poesiele mice, oracolii, proverbii își complacu cu 

uniformitatea dicțiunii îndoite, că şi în dilleJe nâstre cântecele populare. 
Vommu avâoccasia dea dă de mai multe ori exem- ple de rim'a inteligenţei, sau de perechile de idei Or cugetări, din quari una & 

complimentară sau spre explicaţiă sau spre mai 
mulţă înălţare. 

Psalmii sunt plini de assemenea exemple, 
Egalitatea sonurilor face rim'a musical, 
Egalitatea ideilor sau a cugetărilor face rim'a 

raționale sau dictia îndoită 
Atât sunt de naturali aqueste do speţie de rime în quât nu e popol quare să nu le fi creat 

prin instinet. 
Cântecele române popolare sunt pline şi de un fel de rimă şi de quel altu; şi quând poetul uită d'a 'şi însemnă al seu bis, împlinesce cântăto- rul repetând un vers de doă şi de mai multe ori. 
a e 

20 Vers. « Attunci Mariam, prophets'a suror'a lui Aaron, lu tympanul, şi eşiră tote femeile după 
dens'a cu tympane şi în choruri. » 

Se pote qua Mariam să fi fost din natură cântă- 
rEță, că membru sau filiă dinur'o familliă unde ar- 
tele, geniul şi talentul luasse o mare "desvoltare; 
se pole ânsă attiibui şi la Moysă 6re-quare stă- ruire spre a cultivă talentele surorii salle provă- denduse că la timpu să aibă Gmenii necessarii dintre ai săi quari să fiă interesaţi de a ţinne se- cretul. — Mulţi vor să facă din Mariam un fel de 
Casandră, luând vorb'a Prophettsă în sensul pă- 
gân, adică. devinătâre, ghicitore. Prophet ânst, 
cum vommu arătă la locul său, nu însemneadă 
mante sau devinător, după ânsuşi etymologia 
hellenică, ei predicator, ad litteram, iar în sensul 

  

principale, şi alta, 

  

BIBLICELE, 

mai înaltăt, poetu; quând ânsă se ardică la gra- dul quel înaltu, attunci nu pâte av& însemnarea de quât de un politicu profuhd inspirat de suffle- tul poesiei. A'i da” ânsă însemnare şi de ghicitor este mai mult de quât dea fi păgân ; este a fi un tont, un idiot idolatru, Vorb'a “prophetessă în he- braic'a se dice nabi, şi nu arată de quât facultatea de ă compunne hymnuri, şi de a dă precepte de morală. — Tympanul este un instrument de mu- sică que se bate. Arabii şi Eeyptenii âncă se servu cu aquesta. Dela, aquestia îl luară şi Spaniolii şi alți Europeeni. Femeile în danţu se servu cu dân- sul, este aquel tamburin sau tobiţă que se dice daher€, que are şi cymparalle ; vorb'a aqueasta nu este de quât o prefacere a vorbei tympanu, tympa- rellu, cymparelle. — Tympane şiîn choruri. Alte versiuni dicu în locu de choruri danțuri; noi pre- fevirăm expressia hellenică xopobs; quci înţellege şi cântări şi danțuri tot de 0 dată de aquelleaşi pers6ne. In antichitate danţul că şi music'a întră în ceremoniile religi6se. Mulţumirea mai vîrtos către divinitate şi vecunoscința se arătă prin dan- țuri, precum şi bucuria quea mare, enlhusiasmul universal. David mai târgdiu, dăntând cu harp'a în mână. precedă processiunii în ongrea arcei Mărturiei. Bisevic'a chreslină mai târdiu conservă numai expressiuni assemenea că «Isaia dănţuesce » şi altele. 
21 Vers. a Precedeă şi începeă în aintea lor Ma- riam gicând : Să cântămu Domnului... » Textul hellenicu dice îţăpxe pe quare noi tradusserăm precedea şi începea. Hebraicia şi alte versiuni se exprimă, prin respundea lor. Aquest'a este un he braismu que la oceasiă de cântări însemneadă a repetă un riturnellu sau queea que dicu Francesii un refrain.; adessea verbul respundere înşemneadă şi ă cântă accompaniat de instrumente. După aquest înțelles dară :zipue sau precedeă şi înce- 

peă se întellege nu numai riturnellul, ci âncă quă Mariam dă semnalul şi începeă riturnellul; « să cântămu Domnului... » - 
22 Vers, « .., în desertul Sur... » Ia cartea Nu- merilor aquestaşi desert are numele de Eiroth sau Eitham (în hebraesce) (capu XXXIII, v. 8). 
23 Vers. Numele Merrhă în hebraic'a se dice mara şi însemneadă amara. — Aquesta fu u cin- 

cia stațiune. 
25 Vers. «... şi arătă lui Domnul lemnu pe quare îl îmmuid în apă şi se îndulci apa... » lo- sephu Flaviu, în antichităţile” salle judaice Car- tea LII, cap. I, descriă aqueastă împregiurare după 

cum urmeadă : . 
« Attunci Moysă luă o bucată de lemnu ; îl des- pică în dot, şi după que îl aruncă în puţu, disse către popol quă Dumnegcu a fost exaudit rug'a lui şi qud vă trage din aquea apă tot que nu & bun de băut, numai Hebrei să execute queea que vă dicce ellu (Moysă). Ei îl întrebară attunei que vor av6 de făcut; şi ellu command la quei tari de a tragge afară ap'a din puţu (adică de a'l slei cum se dice la noi), şi "i încredință quă ap'a que vă remânea (sau queea que vă veni în urmă) vă fi bună de băut. Aşă făcură, şi ap'a deveni în adevăr bună de băut. » 

« Acolo pusse lui drepturi şi judecăţi, acolo în- cercă pe ellu. » Traducţia în lalinesce dela Sixtu Quint, vorh'a orezrăpaea 0 dă prin justificationes, şi 
traducătorii vechi ai nostri o tradusseră prin îndrep- tări. Noi o tradusserăm mai 6'a dreptul prin vorba drepturi. În adevăr ansă nu însemnneadă aqui de quât drepturi şi datorii tot de o dată. adică un statut, o constitutiă ; şi aqni fu şi o occasiă mare
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de tentaţi sau de încercare, Este o dicttâre 
vechiă : âpu4 dyâpa Bia, la Dregbtoriă, sau 
la Putere se cunâsee bărbatul. Mult are a studiă, 
a medită, a veghiă, şi a assudă un Omu pînă să 
dea nisce legi proprie pe natura umană şi dea 
adduce resultate salutarie. 

Moysă pînă aqui nu cugetasse de quât cum să 
mântuiă popolui Hebreu de sub jugul lui Pharaon, 
faptă, mare, glori6să, heroică; pînă aqui fu numai 
un duce, un căpitan îndemânaticu şi plin de de- 
votameni şi de curagiu; de aqui înainte are a 
deveni bărbat de stat, legiuitor; scopul lui de aqui 
înainte este de a prefacee pe Hebrei şi de ai uni 
întrun singur corpu numit Israel, are a facee 
dint”'un popol o Naţiă. Aqui tentaţia îi fu mare şi 
spre a deslegă problem'a, spre a învinge tâte dit- 
ficultăţile nu află nimicu de mai siguru de quât a 
av6 în t6te Dreptatea sau Justiţia dreptu normă 
sau îndreptar, adică îşi diece : 

26 Vers. « De vei audi cu audul (adică de vei 
băgă bine în capu) vocea lui Dumnedeu, de vei 
facce quelle plăcute în aintea lui, de vei punne în 
urechile talle preceptele lui, şi vei ţinne i6te sta- 
tutele lui, nici o infirmitate din quâte addusseiu 
peste Egypteni nu voiu adducce peste tinne; quă- 
ci eu sunt Domnul quel que te însănătosedă. » La 
Începutul naţiunilo» este că şi la concepţia pruncu- 
lui. Daqua aquesta se concepe în sângele veninat 
al părinților, pentru tâtă viața lui (de vă mai av6 
viață) este malativ, în tot d'auna pârtă virus în 
săngele său, que se corrupe din di în di mai mult, 
şi devine contagios pentru tot que îl appropiă. — 
Primele principe que sunt basile fondamentali 
alle unor legi que au să facă dintr'un popol o na- 
țiă, aquelle principe de nu vor fi Justitia quea 
mai nepărtinitâre, naţia de o dată cu concepția sa 
pârtă în sine şi principul morţii salle. Statui que 
este justu în întru, este quel mâi tare afară. Nu- 
mai, numai cetățenii que se nascu şi se crescu sub 
legi drepte, numai aqueia pot deveni bărbaţi liberi, 
şi liber nu va să dică omu quare pote să facă ori 
que voiesce, quăci assemenea toți tyranii, toţi 
Pharaonii şi Neronii ar fi quei mai liberi 6meni. 
Bărbatul şi popolul în adevăr liber este aquella a 
quărui libertate înceteadă acolo unde începe liber- 
tatea, altuia, și aqueasta vă să dică Justiţiă ; prin 
urmare numai omul justu, numai popolul justu 
se pâte numi liber. Russt'a nu dette înapoi de quât 
din causa lăcomiei; Englitter'a vă plăti într'o qi 
cu libertatea sa, de quâte stăruesce a facce în In- 
dii. Austri'a se vă perde din caus'a nedreptăţilor 
salle. Nu persecută, Phara6ne, pe popolul împilat, 
qudci nu te aşteptă de quât marea Roşie. Ascultă 
Israele, preceptele Domnului que este Justitiă ab- 
solută, şi nu vei ave batăile cu quare fu bătut 
Pharaon ; în eternu vei fi sănătos şi robustu şi în 
pace la tine şi redutabil afară; qusei ellu este 
Domnul quel que însănătoşedă, Ascultat'ai? Nu : 
din Israel deveni şi Judan, si Judante numiră tote 
gintile pământului. 

Căderea ta dată dela Solomon şi Roboam. Căde- 
rea Romei dată dela Augustu. 

21 Vers. « Si veniră la Elim... acolo dar cas- 
tramentară, » —— A şâsea staţiune, 

CAPU XVI, 

1 Vers, « ...Si veniră t6tă synagog'a filiilor lui 
Israel în desertul Sin que este între Alim şi Si- 
nă: » — A şeptea staţiune; după alţii se dice a fi 
a opta, adăogând quă după ilinerariul que se 
vede în Cartea Numerilor, capu XXXIII vers, 10, 
se mai vede o staţiune lingă mare, -   

Aqui popolul hebreu avi doă-spre-dece fântâne 
de apă ; ierminasseră ânsă merindele de mâncare, 
şi începură a-murmură dicând : 

3 Vers. «... Mai bine să fi murit bătuţi de Dom- 
nul în pământul Egyptului, pe quând şedeam pe 
lângă dilele cu cărni şi mâncam la pâine în saţiu, 
de quât quă ne aţi exdus în desertul uquest'a spre 
a ne uccide cu famea. » 

Quât de se altingu sau se ass&menă extremilă- 
țile! dela un despotu cumplit pînă la un popol 
decădut şi servil măi nu ă nici o diferență ; quăci 
şi despotul & sclavul sclavilor, şi popolul depravat 
& tyranul tyranilor. Nici unul nici altul nu ascul- - 
tă de cuvinte, nu va să întellegă de semne. 

Despotismul absolut şi anarchi'a sunt doi mari 
flagelle que se assemână. Quâte avă să audă, să 
vEdă şi să paţă Pharaon şi toţi se învirtoşă inim'a, 
nu voi nimicu a cede pînă quând nu eşi popolul 
cu mân'a tare şi cu bracu înalt, şi pînă quând in- 
fine nu se înnecă ellu, Pharaon, cu t6tă, puterea 
sa în marea Roşie. Quâte nu vă ave să audă, să 
vEdă, şi să paţă nu reu ci bine un popol perver- 
țit; şi tot tare la cerbice vă fi, tot ingrat, tot în- 
vetat cu verg'a şi cu flagelul pe spinare ; iartă pe 
împilătorul său de frică, nu iartă ânsă pe voito- 
rul, pe făcătorul seu de bine; şi de '1 vei şi adduece 
în pământul promis, de 1 şi vei constitui în Siat 
liber, de și vei facce dintw'ânsul un Israel, ellu nu 
se vă astâmpără pînd nu vă deveni Judan. Rău te- 
ai conceput, Hebreule, âncă dela Iacob, dela Juda 
şi ânsuşi de la losephu; virus de selavu si de 
marţafoiu "1 ai dus în îot dauna cu tine în tot 
corpul tău social. Tu ai murit, tu nu mai existi 
că naţid ; Moyst ânsă vă fi în tot W'auna admira- 
ţia tutulor legiuitorilor. Si de avi și ellu quevă 
defecte, este pentru quă s'a născut Hebreu, şi 
pentru qud s'a crescut de sacerdolii Egyptului. 
Vommu vede quă nici cu mân'a nu vă mulţu- 

mi pe aquest mare despotu cu millisne de capete 
şi de gure que se numesce popol pervertit. 

8 Vers. « ... que voi dismurmurați assupră- 
ne;.. » Beeyorppowirz, — Preposiţia Să tradusă prin 
dis are aqueea'şi putere că şi la faima disfaima 
sau defaima, adică a murmură cu vorbe relle ; cu 
înjurăture, ete. 

10 Vers, «... şi gloria lui Dumnedeu appări în 
nor. » — Vorb'a nor în stylul biblicu să ia adessea 
dreptu gloriă ; şi vice versa gloria adessea însem- 
neagă nor. 

13 Vers, «Sise fică serii şi se suiră ortygometre, » 
Vechii iraducători români luânduse, cum se vede, 
după traducţia latină que numele âprvyogziepa îl 
traducu prin coturnix coturnice, disserd poturnichi. 
De au fost poturnici aquelle passeri sau prepelite, 

“sau altfel de passeri locali,este de ajuns quă erau de 
mâncat unele că şi altele,şi quă veniră atâtea cum 
să fiă pentru un papol întregu. Este ânsă vorb'a 
de un adevăr local, adict de passerile que în ade- 
văr în callători'a lor ar' fi cădut într'o multitudine 
atât de mare, şi de nu vă spunne quinevă adevă- 
rul, adversarii îi dicu qud spune minciuni. Aque- 
ste passeri în hebraesce se dicu saluim; despre 
dânsele se mai vorbesce âncă o dată în Bibliă, în 
cartea Numerilor cap. AL v. 31 « şi spirit (sufdare) 
eşi dela Domnul, şi addusse salvimi âprwyopâzpa» 
dela mare... » După descrierile tutulor căllători- - 
lor, şi mai vîrtos după traducția que facu quei 
S&pte-deci de bărbaţi hebrei şi instruiți în alle 
limbei şi historiei lor, daqua aquestia dicu în hel- 
lenesce âprvjonârpa, Şi nu pevă nici coturniz, 
aquelle passeri n'au fost nici de cum poturnici. 
Vorba salvim în t6te limbele semetice însemneadă



402 

prepeliță, şi fiind qud mai toţi în Genese se în- 
voieseu quă aquelle prepelițe fură de speţia quellor 
que sunt că nisce călisude passerilor căllătâre şi 
quari se numescu regele prepelitelor, în hellenesce 
se tradusseră prin ortygometre adică mama pre- 
elitelor. Lăssarăm dar vorb'a întrâgă cum ne au 
ăssat'o prin hellenesce quei S6pte-deci. 

Să ascultăm acum que dicu şi naturaliștii cum 
şi căllătorii. 

Eccă que dice Bufion la articolul prepelite: 
« Commandorul Godelien fârte bine a observat 

quă primă-ver'a prepelițele nu vin la Malta de 
quât d'o dată cu venitul nord-uest. Vedem, adaoge 
celebrul naturalist”, quă Autorul naturei s'a ser- 
vit de midlocul aquest'a că quel mai conformu cu 
legile generali que singur a fost stabilit, spre a 
trimitte Isracliţilor în desert aquci numeroşi nori 
de prepeliţe. » 

Prosper Alpin, în cartea IV capu 1, Rerum 
eguptiarum, Qice : 

« Tot coprinsul Egyptului atâta 8 plin de pre- 
peliele quelle mai grasse que se potu ved€, în quât 
ocuitorii dela câmpu n'au nevoie de a le întinde 
curse ; le prind cu mân'a, şi le vând măi pe nimieu, 
quăci pe un dinar numit maidin pote quinevă 
cumpără doă-deci. 

« Asă, adaoge Iosephu în antichităţile Iudaice, 
cartea III, cap. I, o multitudine de prepelițe que 
sunt passerile commune în Arabia, trecură aquel 
bracu al mării, şi stătute de îndelungul lor svol, 
cidură în campamentul. Hebreilor. Ei firesce cu 
toţii cădură assupra lor că pe o mâncare trimisă 
dela Dumnedeu în nevoia şi lipsa quea mare în 
quare se află. » 

Mai sunt unii que cu ortygometre sau salpim - 
vor să întell&gă locuste d'aquellea eu quare se nu- 
triă şi Ioann Baptistul,. Par” quă quei S&pte-deci și 
Josephu Flaviu mai în urmă n'ar fi aflat vorbia 
acride în hellenic'a de ar” fi voit să întellegă 1o- 
custe, 

14 Vers, « Eecă peste fac'a desertului (un que) 
m&nunt că coriandru, albu că gerul assupra pă- 
mântului. 

15. Vă&dând aitunei filii lui Israel, disseră unul 
către altul que (să fiă) aqueasta? Jar Moysă disse 
către dânşii; aqueasta 8 pâinea que dette Dom- 
nul vo& spre mâncare, » 

Unii gicu quă aquel gue mânunt că co- 
riandru și albu că bruma, nesciind Hebreii 
que să fiă se întrebară Mar'hu? adică gue 
aqueasta? şi prin urmare Man'hu sau mana 
îi remasse numele. Quei mai vărsaţi în limb'a he- 
braică dicu quă mavhu nu este o interrogațiă în 
hebraesce, ci quă Hebrei cunoscând manna Ara- 
Diei, assemănară aquel que cu aquea mannă şi 
îl şi numiră aşă, Raschaban dice quă vorb'a ma- 
nhu este egyptână. Aben Esra şi Raschi tragu 
aqueastă vorbă dintr'o rădăcină hebraică que în- 
semnâdă preparare, că şi cum a fost o substanță 
preparată spre mâncare. 

Este un arburellu spinos al desertului que se 
numesce alhagi de famillia plantelor legumindse, 
se cullege dintr'ânsul o substanță mănuntă că 
grăunțele de coriandru que în limb'a persană se 
dice tarangiubin şi în quea arabă mannâ. Gustul 
aqueslei substante este că al Zaharului şi ronțăe 
că dânsul în dinţi, şi n'are qualitatea d'a purgă că 
manna medicale. În desertul sinaicu arburellul 
alhagi cresce în abondanță, şi gomma que trans- 
sudă dintr'ânsul în 16te ramurele, semănă quă ar' 
fi că o roă que cade pe dânsul. Dice ânsă Niebuhr 
în descripţia sa despre Arabi'a,«taranguibinul sau   
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alhagi nu se pote culege de quât numai quâte vă 
lune pe annu şi daqua filii lui Israel culesseră de 
aqueastă substanţă ne contenit în toți timpii annu- 
lui, afară de sâmbăte şi în patru-deci de anni, 
aqueasta nu se puteă facce de quât printr” un mi- 
racul, » Sau qui tarangiubinul n'a fost aquea 
mană, adăogimu noi. 

Se citesce âncă în descripţia Egyptului quă se 
află în desert o plantă grassă numită mesem- 
bryanthenum nodiflorum, sau din vorbă în vorbă 
« florea miedii dille nodifloră » que produce 
nisce grăunţe que culegu Arabii si 'şi facu făină 
şi pâine. Citind quinevă versetul 7 din capu XI al 
cărţii Numerilor vede: 

« Iar mana că sămânța coriandrului eră, și 
faca ei că fac'a cristalului » adică transparentă. 

Nodiilorul dar se assemănă mai mult cu man'a. 
Ammu şi vădut pe batellul Rampsăs que se sparse 
cu noi apprope de Trapani în insulele Edgarde, o 
multitudine de Beduini que se îmbarcară dela 
Malta, venind că hagii dela Mecc'a prin Alexan- 
dri'a, spre a se rembarcă apoi prin Marsili'a spre 
Alger, la țerr'a lor. Aquestia nu mâncă de quât 
o speţie de assemenea grăunțe lucii, transparente 
que le serviă şi de pâine şi de legume tot de o 
ală. 

Este o mannă medicale que, de şi are form'a 
grăunțelor este ânsă un fel de gommă că sakîzul, 
că cleiul prunilor şi cireşilor, que transsudă în 
Neapole din nisce arburi. Aqueea ânsă ar fi uecis 
în locu de a nutri pe Israeliţi, quăci adduce o pur- 
gă dia quelle mai violenţi. 

Eecă cum vorbesce şi Iosephu Flaviu despre 
man'a biblică : 

« Avea între altele şi aqueasta de însemnat : 
quei que se nutriă dinir'ânsa, o află atât de plă- 
cultă în quât nu mai doriă alt nutriment. Cade ân- 
că şi în dioa de astădi în locurile aquellea o rocă 
assemenea, que Dumnedeu attunci bine voi a tri- 
mitte lui Moysă. (Antichit. Iud. Cartea III. 
capu ]. 

Sântul Ambrosiu, Bochart şi alţii dicu assemenea 
quă man'a eră o substanţă naturale, un product 
al locului. Prosper Alpin relată quă călugării din 
Muntele Sină culesseră de prin pregiurul monaste- 
riului şi addusseră consolului dela Alger, Toti 
călătorii moderni adevereadă aqueasta, 

Să venim la differinţele versiunilor. A quellor 
Se&pte-deci dice : « un que mănunt că coriandru » 
sau că sămânța coriandrului după cum se vede în 
Cartea Numerilor. — Aqueasta se assâmenă cu 
nodiflorul sau cu queea que am fost vădut la 
hagii Beduini. 

Versiunea Vulgata dice « un que mânunt şi că 
pisat în piuă. » Aqueasta nu semănă a grăunte ci 
mai multu cu gomma arătată mai sus que trans- 
sudă că roa pe arburellul alhagi şi semenă că Za-: 
harul pisat. 

Versiunea hebraică dice : « un que mă&nunt, 
grăuntosşi mănunt că bruma... » 

15. Vers. «... quâte un gomor de capu...» 
gomor que se dice homer în hebraic'a eră o măsu- 
ră că o baniță que după explicatia talmudistilor 
coprindeă 43 de oă, şia cincia parte din ou. 

20 Vess. « Si nu ascullară de Moysă, ci mai 
lăssară unii şi pe adoa di.. » Se dice quă aquei 
unii ar' fi fost Dathan şi Abiram cu partitul lor, 
şi quă li se tace aqui numele că tot dauna quând 
se trece cu vederea nisce călcări que nu sunt de 
mare importanţă : quând ânsă ajungu printr'o 
systemă ne contenită, de a facce qua tot r&ui să 
viiă din partea lor, attunci nu mai pote nici legiu-
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itorul de a nu'i pedepsi, nici historicul dea nu le 
dă numele în execraţia şi blestemul posterităţii. 
Tâte mişcările quelle mari avură în tot d'auna 
nisce assemenea unii fatali din capul locului, que 
nu fură de quât că o calamitate causelor quellor 
mari. Omeni ambiţioşi de puţine midlâce, seci de 
instructid,de talent şi de geniu, şi invidioşi cămu- 
lierile quelle slute; t6tă occupația nu le este de 
quât intrig'a, cabal'a, calomni'a, şi t6lă plăcerea 
de a distrugge ori-que crealid. Aquesti 6meni, 
quând le mai remâne vre o lucire sau scintillă de 
consciinţă, ajungu de se spândură singuri că lu- 
da; quând le lipsesce şi aqueasta, nu află pedepsa 
de quât în blestemele posterităţii. 

21 Vers. « Si adunau dimineața de dimineaţă... 
iar quând încăldiă s6rele se topiă. » După aquea- 
stă descripţiă mai mult sâmăna a fi o gommă de 
quât nisce grăunțe. 

29 Vers, « Vedeţi quă Domnul dette voă dioa 
aqueasta şi sâmbiătele. » Adică dioa aqueasta şi 
repaosele. Moystîn institutiunilesalle voiescea con- 
sacră dioa aqueast'a la repaos, sau la încetare des- 
pre alle lucrului necessariu fiă-quăruia pentru 
sine, Voiesce a consacră o di şi pentru oceupaţiă 
despre quelle publice, despre Natid quare eră Is- 
rael. Sese dilie să labore omul pentru sine; în 
a şeptea di să se adune în t6tă commun'a, în syna- 
goge que vă să dică adunări, assemblee, şi cu juni 
şi bătrâni să se consulte, să se occupe despre alle 
communei, despre alle naţiunii cu mintea, cu cuge- 
tul la Dumnedeu, la justiţiă, la tot binele appr6- 
pelui şi mai vîrtos al quellui scăpătat, că văduv'a, 
orphanul, amalatul, şi cădutul sub greutatea, că- 
runteţelor.Instituţiunile mosaice consacră şese dille 
egoismului, qutci prinir'ânsul trăiesce şi se con- 
servă omul, şi o di singură pentru quelle com- 
mune quăci este de ajuns o di în consiliul şi con- 
cerlarea tululor, în numele lui Dumnegdeu sau 
al Verităţii. 

31 Vers. « Si supranumiră filii lui Israel nume- 
le aquellui (nutriment) Mană. » Mulți lraducători 
scriu vorb'a aqueasta Mannă cu îndoit n, quare se 
confundă cu manna medicale de purgare. In hel- 
lenic'a se scrie yu; în bebrea nu are doi n. 

« Quare eră că sămânţa de coriandru (şi) albă, 
şi gustul ei că turta cu miere. » Semânţia de co- 
riandru ne fiind albă, de aqueea se adaoge spre 
distincțiă qualificativul albu. Aqui se dice : gus- 
tul ei că turt'a cu miere; în cartea Numerilor capu 
XI. v. 8, se dice quă gustul îi eră că turta cu oliu, 
Aqueastă diferință se vede că la mulţi simburi 
sau semințe, quând se mănâncă întrege sunt dul- 
ci, iar quând se pisseadă că nucele şi migdalele 
dau un oliu. Aqui se vorbesce de man'a cum o 
culegeă, şi în Numeri se dice quă o pisă sauo 
măcină şi făcea turte, şi aquelle turte firesce attunci 
avea, quevă de oliu într'ânsele. — După aqueastă 
descripțiă iar cade cu totul părerea quă man'a ar 
fi fost o gommă; aqui se vede curat o speciă de 
grăunte, que se pissă, se măcină şi dă oliu. 

32 Vers, « ... împleți un gomor cu mană spre 
depositu în generaţiunile vostre qua să vedă aque- 
stea pâinea, que aţi mâncat... » AI 

Aquest gomor cu mană se vede quă eră, ânc5 
conservat în timpul lui Ieremia, quăci aquest 
prophet dice : arătând Hebreilor bocalul cu ma- 
nă : a €ecă cu que se nutriră străbunii vostri. » 

33 Vers. « Mai disse Moysă către Aaron : ia un 
vas de aur şi punne într'nsul gomorul plin de 
mană, şi îl vei depunne în fac'a lui Dumnedeu spre 
conservare... »   

34 Vess, « ... Si depusse Aaron înaintea Măr- 
turiei spre conservare, » 

Multi: dicu quă aqueste dot versete sunt din alte 
capitole din urmă; quăci pînă aqui nu eră con- 
struită arc'a Mărturiei; şi quă aqueste vorbe Moys 
le-a dis după construirea Tabernaculului şi a ar- 
cei. De multe ori un scriitor dice mai din ainte 
queea que se cuveniă a dicce mai în urmă, Histo- 
ricul scrie quelle întâmplate sau trecute şi pentru 
astăgi, ieri că şi alaltă-ieri şi că tot timpul scurs 
este trecut. 

” Pe lingă aquestea şi expressia ne arată qud tot 
aqui Ja aqueastă împregiurare a dis Moys& aque= 
stea şi qud aqueste dot versete facu parie tot din 
aquest capitol. Muysă cum v&du man'a şi cu dânsa 
ast&mpărarea popolului, disse popolului : împleți 
un gomor de mană, qua să se conserve de suvenire 
din prim'a mană, disse apoi şi lui Aaron: şi 
vei depunne gomorul în fac'a lui Dumnedeu. Ellu 
îşi aveă programmv'a despre construcţia Tabernacu- 
lului şi a arcei. Aaron că frate şi credincios şi 
predestinat de primul sacerdote, cunoscea aquel 
plan și deaqueea Moysăfi disse ves depunne inobăzazs, 
aitunci adică quând se vă construi arc'a. 

Tot ânsă que s6mănă un anachronismu este 
queea que se dice în versetul următor : « şi 
depusse Aaron în aintea Mărturiei spre conserva- 
re. » Aqueasta ânsă se pote dice tot d'uuna de ne 
vommu exprimă că în dillele nostre dicând : şi 
depusse mai la urma quând veni timpul. Hebrais- 
mul ânsă ; « După modul que constitui Dumne- 
deu lui Moysă, şi depusse Aaron, ete, » arată ân- 
suşi aqueea que gisserăm; quăci si vă să dică 
adessea apoi, la urma, etc. . 

35. « Jar filii lui Israel, mâncară mană patru- 
deci de anni pînă veniră în pământ locuit... » 
Multi dicu qud aquest verset n' ar fi scris de 
Moysă, ci quă ar fi că o parenthese adiiogită de 
chronicarii mai din urmă, qusci Moysă murisse 
mai nainte de ase împlini aquei 40 de anni. 
Adăogină quă mai lipsiă âncă 30 de dille quând 
muri Moysă pînă să se împlinească 40 de anni! 
Pote-se pedantismu mai pretențios de quât aque- 
sta? Si ânsuşi de ar fi lipsit un-spre-dece luni, tot 
pote quinevă gicce 40 de anni daqua o dati a intrat 
în annul aquesta. Nimeni nu 8 aşă de tont că quel 
que la tâte amănuntele vă să arate quă are spirit, 
numai cu mâncărimea opposiţiunii. 

CAPU XVII. 

_4 Vers, e... În Raphidim...» A şeptea staţi, 
iar după alţii a opta, — Este de însemnat ânsă 
quă Moysă duce acum popolul spre Choreb, unde 
fussesse păscând oile socrului său patru-deci de 
anni, unde cunoscea î6te locurile şi t6te ascun- 
surile. Semnele dar que vă aveă a facce aqui eră, 
tdte premeditate şi cunoscute de mult timpu. 
"După campamentele lor aqueste campamen- 
te sunt cn de amănuntul arătate în cartea Nu- 
merilor; aqui se arată numai evenimentele. 

3 Vers. « Insetoşd popolul și murmură assupra 
lui Moysă. » 

5. «Si disse Domnul către Moysă : propassă în 
aintea popolului, şi ia cu tine din quei mai vechi, 
şi baculul cu guare ai bătut rîul... » 
“6. «Iar eu stă-voiu acolo mai nainte de (a veni) 

tu assupra petrei în Choreb şi vei batte pâtra și vă 
eşi dintr'ânsa apă,., » 

Popolul se revoltasse de lips'a apei. Moysă vedă 
qud situația eră gravă. Vocea internă que ellu cu 
tot cuvenlul o numesce Dumnedeu, îi disse : nu 
lăssă baculul commandei, quevă mai departe spre
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Choreb seii quă este apă. Spre a stempără popolul 
fă cum facu tâte caravanele quând le lipsesce apă 
quă trimitu Gmeni înainte spre căutare de fântâne, 
tu fă şi mai bine : în locu de a trimittepe alţii du- 
te tu singur în ainte spre a te feri de furia popo- 
lului de quare profită intriganţii şi invidioşii că 
Dathan şi Ahiram, şi Core şi consorţi; ia cutine şi 
pe quei mai vechi din popol qua să vedă cu ochii 
queea. que vei avea facce, şi mai semnu de guât 
aquest'a, întv'o lipsă aşă de mare de apă, să baţi 
cu baculul stânc'a şi să răsară apă! De vor diece 
âus&ei, că nisce idolatri que sunt âncă,qud aquea- 
sta este o minune, fiă şi minune, qusci cu atâta 
mai mult se confundă intriganţii şi invidioşii, 
Popolul numai să se adape, să se recorească şi să 
se astâmpere. 

8. «Veni attunci Amalec şi dă luptă lui Israel în 
Raphidim, ” 

9. « Disse dar Moysă lui isus allegeti bărbaţi şi 
eşind punne-te înaintea lui Amalec mâine; iareu, 
cceă-mă qui şi stătuiu pe creștetul muntelui, şi 
bacul lui Dumnedeu în mân'a mea. » 
Acum se putea cutedă a ţinne frunte inemicu- 

lui. Popolul Hebreu v&dusse distrucţia lui Pha- 
raon ; şi trei luni de dille începusse a se deprin- 
de cu nevoile,Mintea şi stăruința lui Moysă făccea 
pe popol a vede într'ânsul un bărbat extraordinar 
şi cu adevărat trimis dela Dumnedeu. Miraculul 
apoi ăl apei que de currând acclamasseră, şi mai 
mult de quât tote nevoi'a quând inemicul vine la 
tine iar nu iu la innemicu, tite contribuiră a se 
pute allege din popol un numâr de volontarii de 
elită. Aquestia eră commandaţi de Iesus al lui 
Navă, şi aquesta luă command'a supremă dela 
Moys€ que, suit pe creştetul muntelui, nu lăssă ba- 
culul din mână. Quând dar ardică mâinile Moysă, 
adică quând eră tare în commandă (quăci mână 
însemneagă putere, tărie) se întăriă Îsrael, luând 
curagiu la vocea omului extraordinar que aveă 
acum tot prestigiul; iar guând se lăssă mâille, 
quând îi cădeă mâinile în jos, attunci se întăriă 
fivesce innemicul, — Vreţi -să judecaţi asă, o 
Omeni, que v'a dat Dumnedeu capu şi minte? veți 
află pe Moysă nu numai mare în diregătorie şi lc- 
gislati şi commandă, ci şi sublim în scriere prin 
figurele, emblemele şi metaphorele salle.. Iar de "1 
veţi mărgini ad litteram în miscări de mâini 
uând în sus, quând în jos, nu faceţi dintr'Ensul 
e quât un miserabil impostor şi din Dumnedeu 

quel mai vanitos dintre potenţi, adică numai at- 
tunci s'ajute Dumnedeu quând quel quare îl râgă 
ţine mâinile în sus, şi quând omul lassă mâinile 
în jos faticat cu totul, atiunci Dumnedeu să şi 
întâreă spatele, "Aare mâs Ghuopnpias! Nu vă 
& ruşine şi păcat, o theocapeli, sciind quei mai 
mulți a judică, să stăruiţi înadius întru a baljoco- 
ri Divinitatea astfel, şi a. descredită pe un băr- 
bat că Moys? dându'l pe gura unor critici că Vol- 
taire, Prudhon şi alţii numai din causa credintei 
vostre deşarie şi păgâne que voi nu o aveți, şi 
quare vreţi a. o însufilă la alţii pentru interesele 
vostre ! 

Vor dicce ânst alţii: bine pînă aqui; ânsă que 
facem versetului următor în quare a nume se vădu 
pisce gesturi de descântece păgâne? 

12 Vess. « Ansă mâinile lui Moyst îngreuin- 
duse, luară o pstră şi pusseră sub dânsul, şi sta 
pe dânsa; iar Aaron şi Or sustinea mâinile lui, d'o 
parte unui şi de alfa altul, şi fură mâinile lui 
Moyst susținute pină la appusul sorelui. » 

Daqua aţi luat prima partea a questui passagiu 
quă evenimentele se narră prin embleme allegorice   
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que singure eră mai pricepute în timpii aqueia, 
pentru que să nu luaţi tot assemenea şi a doa 
parte? Daqua mâinile însemneagă putere, comman- 
dă, energiă, pentru que fiă-que general-duce își 
are locotenenţii şi ajutanţii sei de quât spreai 
ajută quând nu mai pâte singur, şi spre a'i ținne 
locul acolo unde nu pote stă ellu de facă? Nu ve- 
deți quă Iesus-Nayă aqui fu locotenentul lui Moysă 
în câmpul luptei, şi Aaron fratele seu şi Or cum - 
natul stu (socul Mariei) îi serviră de ajutanți sau 
ajutori? Quând dar se îngreuiă mâinile sau pute- 
rile lui Moysă, aquestia le dă tăria cuvenită, în 
locu de a se dessuppune sau a execută rău coman- 
dele lui, din contra, îi dettero o tăriă mai slubile, 
symbolisată prin pâtra pe quare aşşedară pe ducele 
lor, şi astfei Aaron d'o parte Or de alta, că aju- 
tanţi, susținea, mâinile lui, puterile lui, communi- 
când la timpu şi împlinind commandele. 

De aflaţi ânsă o explicaţiă mai justă (qudci că 
Gmeni şi noi suntem suppuşi errorilor) de aveţi 
mididcele vede sau a înțellege mai bine spiritul 
iar nu a vă ținne de litteră, urmaţi înainte cu 
credința luminată de minte. Piînd attunci ânsă 
cată să appăru prin 16te puterile o credință atât 
de veră şi divină, que prin: reaoa credinţă a theo- 
capililor fu degradată. mai jos deguât l6te idola- 
triile. Nu,. Moyse a scris în adevăr emblematicu 
spre a fi înțelles de seculii aqueia; quând ânsă 
quei que speculă cu Dumnedeu şi cu 6meni, voie- 
scu a'] face, prin credinţele lor, systematicamente 
deşarte, de qucl mai sfruntat impostor, prin mid- 
locul  descântecelor şi gesturilor quellor mai 
burlesci , attunci raţia umană se revoltă, şi 
unii crilică că Voltaire şi Proudhon, alţii apptră 
că noi. Suntem ânsă siguri qud aitacul criticilor 
se iartă înaintea theocapilor, iar appărarea nâstră 
nici O dată. Spegia aqueasta de ființe, sufferu şi 
rîd pe ascuns quând vei critică pe Moysă şi pe 
Christu, quând vei batjocori Divinitatea că şi dân- 

"şii, să nu te attingi ânsă de taverna lor de iraficu, 
nu de farmecele lor, nu de dracii învenlaţi şi sus- 
ținuți de dânsii, qud altunci nu te iartă nici mor- 
tu.Cu un cuvânt Barabă se iartă: Christu âns& nu, 

— Ammu vorbit de Or, unul din ajutori lui 
Moyst. Aquesta fu filiul lui Caleb. que eră filiu 
al lui Hetsron; unii gicu quă a fost bărbatul Mariei 
sau Mariam surorii lui Moysă, alţii quă a fost filiu 
aquestia, Textul nu se pronunţă despre aqueasta ; 
arată ânsă învederat quă îu unul din quei mai 
fideli ai lui Moysă. 

14 Vers. a... serie aqueasta spre commemora- 
țiă într'o carte şi dă-o la urechile lui Iesus, quâci 
cu stingere voiu stinge memori'a Jui Amalec... » 
Pin la invenţia şi perfecţia seripturei alphabetice 
cărţile mai populare nu eră de quât queea que 
Gmenii înveţă pe din afară şi de aqueia se numi 
saphor în quare se vădu consonele radicali s-p. 
de unde SoPn-os, SAPiexr, SAPIENTA, ect. (vedi 
nota despre loseph pag. 51 şi 52). Saphor dar eră 
queea que se lăssă în iradiţiă din tată la filiu, sa-: 
pienţa populară. Aqueste legende historice eră 
mai adesse rithmice sau versificate spre a se put 
mai bine ținne minte; eră 'revestite cu culorile 
quelle mai poetice şi symbolice spre a frappă 
imaginația; eră însoţite de semne commemorative 
spre suvenire că despuieri dela, inemici, că tro- 
phee, monumente, altare, etc. Vorb'a hebraică 
saphor,tradusă în hellenic?a B:6os sau Be£tz» aj unse 
a se traducce în limbele moderni prin carte. Car- 
tea ânst de attunci nu eră că quelle din timpii 
nostri. Ensuşi vorb'a Br)to» ne presentă dot con - 
sone radicali b-b que însemneadă de doă ori viata
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o dată evenimentele şi Gmenii în timpul lor şi 
altă dată în posteritate, adică tradiţia din gene- 
raţiă în altă. De aqueea dar textul se exprimă prin 
ş dă-o în urechile lui Jesus » iar nu în mâinile 
ui. 
Eceă şi monument spre commemorațiă. 
15 Vers. « Si edifică Moys altar, şi supranumi 

numele lui : Domnul refugiul meu, » 
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După alţii numele altarului sau inscripția lui 
fu : Domnul stindardul meu; — după alţii : Dom- 
nul operă semne. Caus'a este quă vorb'a hebraică. 
Dă însemnând semnu, însemneadă prin urmare. şi 
stindard, drapellu, şi apoi fiind quă stindardul 
este semnul de reunire a unei oștiri risipite, prin 
numare după al treilea grad însemneadă și re- 
ugia. 

V. 

YIRTHO. 

CAPU XVIII. 
4. Audi attunci Iothor socrul lui Moysă, preo- 

tul din Madiam tote quâte făcusse Domnul cu Is- 
rael... » 

Nu se cuvine a uită quă Moysă acum din preu- 
nă cu popolul stu este în deserlul Choreb, în pre- 
giurul locuinţei lui Iothor, alle quărui oi Moysă le 
păscusse atâţia anni prin locurile aquellea.“ Prin 
urmare aflânduse acum într'o appropiere aşă de 
vecină, Iothor veni fârte firesce la ginerele său 
adducându'i soția şi filii. Ansă quând s'a despărțit 
Moysă de socia sa Sephora? quăci textul nu o ara- 
tă. Prin traditiuni se dice quă aqueastă, despărțire 
s'a fost făcut âncă de pe drum quând veni Moys& 
în Egyptu şi s'a întălnit cu fratele seu Aaron. Con- 
siliându-se cu aquesta, se învoiră a 'şi trimitte fe- 
meea şi copii la tatăl ei, quă să potă fi mai liber 
şi mai energicu în întreprinderile salle Moysă, 

De quâte ori vine numele Iothor şi socrul lui 
Moysă, se încurcă, cum ammu mai arătatat, toti 
commentatorii. Sese nume se vedu în diverse locuri 
alle socrului lui Moysă : în notiţia trecută Cap. HI, 
vers. 18, ammu arăiat trei nume Jothor sau Yir- 
îhă sau lether, Hobab sau Iobab, și Raguel, se mai 
vădu âncă şi altele că : Heber, Keni şi Putiel. 

După Pentateucu Moysă se vede quă a avut doă 
femei : una Sephora, după cum se vede în Exodu 
capu II, vers, 24, şi alta Ethiopiană, după cum 
se arată în cartea Numerilor capu XII, vers. 4. 
Nu & dar mirare qua precum primul socru din 
Madian avă trei nume, assemenea și al doilea să 
fi avut iar trei. Unii dicu qu5 Moysă avă în ade- 
văr mai mulți socri, pentru quă a avut mai multe 
femei de quât doă; n'au ânsă pe que a se înte- 
meiă. 

Cu tote aquestea, după ânsuși textul Bibliei, 
vedem quă Moysă avi dot femei, şi nu mai mul- 
te. Que potu dicce Ia aqueasia quei que punu sânii- 
tatea în lepădarea de femei, şi în disprețul lor, 
pentru quă tot aqueia credu după litieră qu5 
Moys vorbiă facă în facă cu Dumnedeu? Potu ei 
să dea o probă qu ei au vorbit vre o dată facă 
în facă cu Dumnedeu? Nu vedu ei qui Dumnedeu 
mai voios se manifestă părinților de familliă că 
Abraham, şi Moysă? Părinţii de familliă urmădă, 
după legile naturei, que sunt alte lui Dumnedeu, 
şi fiind mai puţin pervertiţi, având a se occupă 
despre dirigerea caşei şi familliei, pot mai bine a 
se occupă şi judică despre folosul commun ; unde 
quei que combat legile naturei că nisce apostaţi 
nu pot să aibă de quât o minte perversă, faconată 
după diverse doctrine, şi Dumnegeu n" are nimicu 
d'amesticu cu minciunea quare este qucea que nu 
este, quând Dumnegeu este que? gue este, 

12. Si ud Iothor socrul lui Moysă holocautome 

, şi sacrificiuri (d le offeri) Domnului.., » Dicu unii 
qui aquestea fură sacrificiuri de aquellea que se 
numeseu pacefice de înfrățire şi bună harmoniă 
între Gmeni, la quare sacrificatorul luă numai 
peplul şi e6ps'a victimei, iar quelle lalie părți se 
dă înapoi oeritorilor spre a se ospătă cu appropele 
spre bună întelleggere. 

13 Vers, « Si a fost după a doa di quă Moyse 
steite spre a judică popolul... » Unii dicu a doa 
di. După textul quellor Septe deci se arată a treia 
di, daqua se exprimă prin « după adoa di. » Tot 
ânsă que este mai remarcabil 8 quă mulţi pretind 
quă agquest capitol întregu este dislocat, pentru 
qud visita lui lothor dica quă n'a fost înainte, ci 
după promulgarea Legii. Pe que ânsăse întemeiă 
de a 'naintă agueastă părere? Nimicu nu 8 mai 
natural de quât socrul, socia şi copillii unui omu 
să viiă îndată la dâusul quând aquest'a se appro- 
piă atâta după o absenţă atât de lungă şi după 
nisce nevoi şi lupie atât de varii şi multe, 

15 Vers. lar Moyst dice sau respunde socrului 
seu : «este quă popolul vine la mine spre a quere 
judicată dela Domnul. » 

In versiunea hebraică, espressia spre a quere 
Jjudicata se arătă prin spre a consultă pe Domnul, 
şi commentatorii dicu că şi D. Cahen quă âncă 
este în us între popolii nomadi de a allergă că la 
nisce oracole a consultă prin sacerdoții lor pe 
Dumnedeu despre malaţii, nevoi, şi despre tâte ne- 
învoirile. Aqueasta este o datină idolatră. păgână 
que eră forte depăriată de doctrinele lui Moysă. 
Quei Septe deci conservă mult mai bine doctrinele 
Mosaice, Legiuitorul hebreu vă să arate sarcina, 
lui de jude general que își împussesse, şi qu5 po- 
polul veniă a quere judecată la neînvoirile salle 
dela Domnul, adică dela Dreptate. Moysă că jude 
se umilă şi vă să arate quă ellu nu & nimicu în 
aintea Dreptăţii que ea singură decide fară părti- 
nire, iar nu quă voiesce ă se cocoţă că un oracol, 
nici a se batjocori că un ciarlatan que dă la balsa- 
me şi licori de tote malatiile, 

Sunt demne de quea mai mare attentiă vorbele 
sau consiliurite que dă lothor ginerelui s&u în 
versetele 147, 48, 19, 20, 24, 92 și 24, 

In versetul 19 şi 20 îi dicee : « ...Fii tu popo- 
lului quelle que sunt către Dumnedeu... 

« Si vei mărturisi lor preceptele ]ui Dumnedeu 
şi legea lui... » Adică 8 de ajuns să fii numai le- 
giuitor, şi legiuitor dreptu, dând popolului adevă- 
ratele legi alle lui Dumnedeu după dreptul natu- 
ral, însemnând popolului căile pe quare vă av să 
âmble şi lucrurile que vă ave să facă. — Qnât 
peniru quelle Jalte, alege bărbați que vor judică, 
şi administră popolul, ânsă que fel de bărbaţi? 
Luaţi ă minte : capabili, temători de Dumnedeu   (adică de Adevăr şi de Justitiă, iar nu de Smeni), şi 
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aqueasta apoi o explică prin justi que urrescu su- 
perbia. Nu ne întindem mai mult, quăci textul 
este forte claru, şi forte perfectu. 

CAPU XIX. 

Aqueasta 8 predioa şi prepararea promulgării 
legilor quari, basate quelle mai multe pe dreptul 
natural, cu tot cuvântul se dau în numele lui 

Dumnedeu şi d'a dreptul dela Dumnedeu în mid- 

locul desertului, în midlocul naturei, departe de 

tâte societaţile corrupte, de parte de t6le cetăţile 
păgâne că Babylon şi Memphis. 

Si venim acum la scopul, la cugetul stabil şi 
necontenit, la ideea fixă a legiuitorilor quellor 

mari, a legiuitorilor cu adevărat umani şi numai 
pentru umanitatea lor cu adevărat divini. 

Quare a fost ideea lor fixă, cugetul lor neconte- 

nit? Dea se arătă 6re înaintea unui popol că ori- 
quare physician, prestigitator sau thaumaturgu 

mai mult sau mai pucin indemânaticu? de a di- 
verti ora extasiă 0 lume, sau de a o face ferice 
prin custodirea sau conservarea legilor lor? Sco- 
pul lor a, fost fericirea Gmenirii, şi legea, cum si 
altele, nu le -au fost de quât că nisce midlâce; şi cu 
quât ei fură mai umani, cu atâta se occupară qua 

Legea să fiă mai justă, mai egalitară, mai salutariă; 
scopul lor a fost fericirea prin recunâscerea și 
conservarea Legii ; semnele, ânsă, minunile, prodi- 

gele o dinidră, forţa sau baionettele, în dillele 
nâstre, sunt numai nisce midlâce spre a se adoptă 
şi a se ținne legea, De ar' fi fost întrebat Moysă 

în dillele lui que voiesci? să credă 6meni în tine că 

întPun Durnedeu, sau că într'un favorit al Divini- 

tăţii şi eu faptele să remâiă tot pagâni neîmpli- 

nind, nepracticând legea, sau să “ţi adâpte legile, 

să le practice pînă la una şi să scie despre tine quă 

ai fost un omu că toți menii que nai avut altă 

relaţiă cu divinitatea de quât qucea que pote să 
aibă ori que omu nepervertit, que îşi consacră ve- 
ghierele pentru binele publicu studiând natura 
întrâgă şi instinctele Omului? Vrei adică să 
reci de un Menes, de un Mani, de un Brahma, sau 

de un facător de bine al omenirii, că omu eşit din 

sînul ei? — Respunsul seu '! a arălat nu cu vorb'a 

ci în faptă, quăci n'a voit a se facce şi a, treece 
nici &nsuşi de rege al lui Israel. Omul se exprimă 

cu vorb'a, a dis un întelleptu mare; Dumnegeu 

ânsă se exprimă prin operele sale, şi aqueast'a făcă 
și Moysă, respunsul lui se vede nu în vorbe, ci în 
îaptele lui. Prin aqueast'a mai mult de quât idte 
vră a învederă qui este după imaginea lui Dum- 
nedeu. 

Nu vă uitaţi dar, o Gmeni la miglocele cu quari 
s'a servit, după timpii de altunci, quăei nu eră 

aquellea scopul lui, ci ia ideea lui fixă şi prinei- 

ale, la legile lui şi ținnera lor, sau mai bine la 

Pune resultate alle Legii şi alle conservării ei, De 

credeţi în miglce şi disprețați Legea, sunteti nu- 

mai nisce păgâni batjocoritori. Minunea quea mai 
nare que se vede în Mosaismu nu ă în semne în 
prodige,ci în suffletul quel mare și raru que se 
vede în Moysă. Ece& que dice J.-J. Rousseau. 

« Qua să polă un popol la începutul său gustă 
maximele sănttâse alle sciinţei politice (que este 

sciinț'a societăţii, adaogim noi) sar” cuveni qua spi- 

ritul social que are a resultă din instituţiuni, să pre- 

side sau să fii mai presus şi de quât ânsusi insti- 

tuțiunile, şi qua 6menii să fi fost mai nainte de ins- 
tituţiuni Ensuşi aqueia que ar ave a deveni prin ins- 
tituțiuni (adică inslituţiunile să nu perverte pe 6me- 
ni din starea naturale sau normale, ci să “i desvolte. 

Înstitutiunile să fiă că aeral şi lumin'a și căldur'a   
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necesarie la germinele, la bobocul unei fiori, spre a. 
o desvotlă adică şi a o facce a dă fructul, iar nu 
spre o păli, explicăm noi; fiind ânsă qud popolii la 
începutul lor sunt dejă şi perventiţi că Hebrei sub. 
servitudinea lui Pharaon şi nu ascultă de nici un 
cuvânt, de nici o logică), 6ccă adaoge J.-J.-Rous- 
seau queea que forțo în toţi timpii pe părinţii na- 
țiuniloră alergă la intervenţia cerului... spre a at- 
iragge prin autoritatea divină pe aqueia que min- 
tea umană nu "i pâte miscă din locu. Ansă nu este 
al tot omului (darul sau puterea) de a facce să vor- 
bească Divinitatea... Suffletul quel mare al legi- 
nitorului este singurul şi adevăratul miracul que 
missiunea lui are să învederede. » 

Nu âfară locu de a cită aqui pe unul din Docto- 
rii Israeliţi, pe Maimonide que fu supranumit 
Aquila synagogelor. Nici un popol n'a cădut întru 
ă luă Biblia atât de jos adică a se ținne numai 
de litera ei ca popolul Hebreu, mai vîrtos după 
que deveni Judan. Si daquă un Israelit strigă atâ- 
ia âncă din secolul al XIllea în conira litterei 
quât n'avem noi Chrestinei din al XIX lea secul a 
ne plânge în contra ei : 6ecă que dice Maimo- 
nide. 

« Nammu vădut noi quă Dumnedeul nostru 
n” are nici o formă cunosculă! Ansă voi îmi veți 
respunde : daguă este aşă, spre que mai sunt bune 
attunci aquelle expressiuni alle Legii que ne vor- 
besce de lucruri puse sub piciorele lui Dumnedeu, 
de lucruri scrise de degitul lui, de mâini, de ochi, 
de urechi alle lui Dumnedeu? —  Aquestea 
sunt bune qua să pâtă înţelege 6menii; 
aquestea sunt nisce metaphore, nisce allegorii, 
nisce parabole, şi credeţi voi, spre exemplu, quă 
aquea ameninţare que dice: de voiu ascuti reduta- 
biPa mea sabie, să fiă litterale? Nu, ci unii (după 
părerea lor) îşi imaginară pe Dumoedeu reves- 
tit în albu, alții alt fel. In mare appare Dumanedeu 
lui Moysă că Domnul reshellelor, că un oștean 
redutaiil ; pe munte că un deputat în assembleca 
lui Israel ; în quât tâte formele şi figurele aquestea 
nu sunt de quât productul imaginatiuni şi extasii 
prophetului... » 

Moyst dară spre a'şi dă legile allergă şi eliu la 
midlocul şi ajutorul quel mai tare, la intervenirea 
lui Dumnedeu quărui îi.dă figure şi forme spre a 
fi înţelles de popotul dejă idolatru şi pervertit; şi 
cu quât legile lui purcedu mai mult din dreptul 
natural, cu atâta nu & de parte de adevăr quând 
dice quă purcedu d'a dreptul dela Părintele și 
Domnul Naturei, dela Que que este. Unul din 

quei mai erudiţi autori religioşi quare trece și 
între Părinţii Bisericei, Origene, €ccă cum se ex-- 
primă, despre necuviința de a luă sau ă întellegge 
Biblia după literele scrise şi nu după spiritul sau 
ințellesul lor. 

« De ar fi să ia quinevă vorbele după înţellesul 
lor material, ţiinduse după litteră, şi înțellegând 
quelle que sunt scrise în lege după cum le în- 
tellegu Judanii sau popolul, ?mi ar” fi ruşine de 
a dicce şi a mărturisi qui Dumnedeu ne ar fi 
dat, nisce assemenea legi, quici aşu află altunci 
mai multă sublimitate şi raţionament în legile 
date de 6meni, spre exemplu în alle Romanilor, 
sau alle Athenienilor, sau alle Lacedemonilor 
(Homil. 7, în Levit.), 
« Pe quare omu, mai adaoge aquellași autor, 
cu mintea întregă îl vă pute quine-va facce ă 
crede quă prima, a doa şi a treia di a Creatiunii, 
în quare se vorbesce şi de s€ră şi de dimineată, 
au putut există (aquestea că dille) quând nu 
„0 âncă nici sore, nici lună, nici stelle (şi nici 
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« pământ adoogim noi) şi quând în prima di nu 
« fu nici ânsuşi ceru? Unde vă află quinevă un 

“« idiot atât de mărginit cu mintea, quare să se 
« lasse a crede qui Dumnedeu sa pus că un agri- 
« cultor ă plantă la arburi în Paradis, în Eden de 
« către resărituri, să miţi mai plantă âncă şi un 
« arbure al Vieţei, şi altul quare să dea sciinţă 
« despre bine şi despre reu? Nimeni, nu credu, nu 
« pote luă aqueste narraţiuni de quât că nisce fi- 
« gure sau allegorie sub quare sunt ascunse mari 
« mystere. (mezi ăpyâv, Cart. IV, cap: 2.) » 

Lăssăm dar narraţia lui Moysă neattinsă; fiă- 
quare înțellegă după mintea sa luând numai lit- 
ier'a sau numai spiritul sau şi amendoă în preună 
şi ne vommu occupă numai în explicatiuni phi- 
lologice, litterarie şi historice. 

4 Vers. « Ensi-v& aţi vădut quâte am făcut 
Egyplenilor... » adică voi sunteţi marturi : quelle 
que pate ori-que Pharaon nu le audiţi dela alți, nu 
este vre o traditiă, ci cu ochii vostri le aţi vădut. 

« Si vă luaiu că peste arripe de aquilă şi vă ad- 
dusseiu căire mine. » 
Nimicu mai sublimu şi mai adevărat de quât 

aqueastă expressiă. Tote passerile îşi sirămută 
sau îşi ducu puii în unghii şi pentru neputința 
lor şi pentru d'a'i feri ascundându”'i de alte passeri 
rapaci que plană pe d'assupra lor, Aquill'a 
numai nu se teme de nici o passere, de quât 
din jos de săgetele Omului; își pune dar puii 
peste arripele salle. Aqueasta este imaginea 
ori-quarui popol que printr”o miscare rumpe fer- 
rele sevvitudinii şi se lassă a se conduece de un 
singur om prin atâtea, desastre, prin Marea Roşie, 
prin desertu, prin fame şi prin sete, prin nevoile 
tote. Aquesta n'are nimicu a se mai teme din sus 
despre popolul seu, ci din jos, din tină este tot pe- 
ricolul, dela cabalele despoților, dela invidia şi am- 
biţia anarchistilor, dela innoranța populară : te- 
merea lui & de doi despotismi, unul aşă de bassu 
că şi altul, de despotismul unuia, că şi de despo- 
tismul multitudinii, Ellu dară cată a luă popolul 
că aquilla pe arripele salle; în sus numai 8 pericol 
în jos sunt tote nevoile. O de ar' fi luat Bonaparte 
Franca pe arripele iar nu în unghiele salile ex. 
puindu-o tutulor sagețele Pharaonilor coalisaţi! Nu, 
ci în locu de a innecă pe Pharon, expusse Franca 
la servitudini nuoe, şi ellu cădă a muri pe o stancă 
“uscată şi aridă. 

5 Vers. « ,.. şi de veți custodi testamentul 
meu. » După alții, allianta mea. Un termin arată 
pe Dumnedeu iată que își dă testamentul filiilor 
sti, Omenilor spre a moşteni pământul că fraţi; 
que] al'altu termin alliantia arată pe Dumnedeu 
qud raclă da egal cu egal cu Omul; şi un termin 
și altul scâte pe mu din lumea păgână şi îl duce 
înt'o lume nuoă de justiţiă şi de demnitate. 

6 Vers. « lar voi veţi fi mie sacerdoțiu regal, 
naţiă sântă... » fast)sto» îspttzavua. Vorba fuzDao» 
este adjectiv regal la -izpăzzvpa, iar nu substantiv 
dreptu fazeia regat. Versiunea hebraică se ex- 
primă din contra regat sacerdotal. Assemenca, se 
exprimă şi Vulgata. Quei Septe deci sunt mai fedeli 
doctrinelor şi tradiţiunilor mosaice. Moysă n'a vrut 
să facă un regat sacerdotal sau o theocraţiă că 
quea indiană şi egypteană, ci din contra a voit a 
sacră popolul îniregu şi a facce în Israel întregu 
un sacerdoțiu, quărui dându'i suveranitatea demo- 
cratică să'l facă pe ellu însuşi suveran sau regal, 
fară ă cundsce alt domnu de quât pe Dumnedeu. 
Fedeli aquestei doctrine fură toți propheţii, afard 
de David şi Solomon que usurpară: suveranitatea, 
Intăritor aquestei doctrine veni înfine Christu şi   
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ne unse pe toţi făcând din fiă-que chrestin un preo- 
tu şi un suveran tot de o dată. Apostolul şi Evan- 
gelistul foann, diseepol intimu şi interpret fedel 
al cugetărilor şi principelor Domnului său se ex- 
primă forte claru quând în recunoscința sa ex- 
clamă : « Dela Christu... quel quarele ne a amatu, 
şi cu sângele seu ne a curății; — şi ne a făcut 
regi şi preoti lui Dumnedeu Tatălui seu; lui gloriă 
şi puterea în secolii secolilor. (Apocalypse, capu 1, 
v. 8 şi 6.) » Contrariu ânsă aquestei doctrine fu, 
tot partitut regalistu dela Saul, David cu parti- 
sanii sei, Solomon cu ai sei, Roboam cu quelle 
doă semenţii que se desbinară; toţi cărturarii şi 
phariseii după timpi, toți Judanii infine que stri- 
gară a se crucifică Filiul Omului și quarii repro- 
bară doctrinele lui que dată dela Moysă; toţi infine 
cărturarii si phariseii pînd în dillele nâstre que 
faconară şi conservară expressia regat sacerdotal, 

Vechii nostii traducători luară adjectivul przi)zeo> 
dreptu substantivul gacueta şi tradusseră agqueastă 
expressiă cu totul catholicamente prin « împerăţie 
sfințenie. » Conservară ansă în Apocalypse ex- 
pressia : « şi ne-a făcut împărați şi preoți ai lui 
Dumnedeu Tatălui său. » 

D. Chaen dice : « In Egyptu regele domniă as- 
supra popolului prin cast'a sacerdolale şi prin cast'a, 
militară; în guvernul mosaicu suveranul deveni 
nevedut : thronul lui este în ceruri; casta militară 
nu mai există, şi există o castă sacerdotale que gu- 
vernă. (sementia lui Levi). » D. Chaen acolo unde 
este Israglii vorbese de minune, în conclusia sa 
însă după urmă devine Judaist, eşind din spiritul 
şi Ensuşi din littera lui Moys&, — În aqueste det 
versete 5 şi 6. Dumnedeu prin Moysă nu vorbesce 
exclusivu către sementia lui Levi, ci către Israel 
întregu, către tot popolul, şi pe dânsul întregu îl 
face sacerdotiu regal, sau şi regat sacerdotal de 
vă voi, iar nu o castă singură. Să ne ierte D. Chaen 
qu6 aqui departe de a fi mosaist, nu flată de 
quât doctrinele phariseilor que voiă aşi arrogă 
dreptul exclusivu de a guvernă, 

9 Vers. « Iar Domnul disse către Moysă : 6ccă eu 
veni-voiu la tine în colână de nor qua să mă audă 
popolul vorbind către tine şi să te er€dă în se- 
cali.,. » 

Pagânii toţi şi mai vârtos Indienii şi Egyptenii 
credeau quă omul viu nu pote veds sau audi pe 
Dumnedeu şi să nu mâră, Moysă se cercă pretu- 
tindeni de ă distruge aqueastă credinţă pagâna şi 
umilitâre pentru omu. lu narraţiunile salle historice 
face a se arătă Dumnedeu lui Abraham, lui Lot, 
lui Iacob, şi ânsuşi Sarvhei şi Agar-ei în desert, şi 
pe toți îi arată qud au mai trăit. Acum vă să 
arate quă Dumnedeu se vă manifestă şi vă vorbi 
unui popol întregu, şi aquesta vă irăi. Que mai 
învederat qud Moysă voiesce a privelegiă pe ot 
omul de a fi în relațiă cu Dumnedeu şi de a audi 
vocea, lui que nu 8 firesce materiale, ci vocea in- 
timă a fii-quăruia omu liber, integru, que scutută 
jugul lui Pharaon, şi se desbară de tote în gquâte 
îl pervertisse lumea păgână. Aqueastă curăţire 
morale o symbolisă prin curaţirea materiale que 
se arată în versetele urmăldre, 

40 Vers. « ... şi curățesce pe dânşii astădi şi 
mâine. să'și spele toți vestmintele lor. » 

11 Vers. « Si să fiă preparaţi pentru dioa atreia; 
quăci (poi-mâine) în dioa a treia vă descinde Dom- 
nul pe muntele Sină în ainte a tot popolului. » 

De aqui înainte are a se înfăcisă un spectacol 
din quelle mai grandiâse que se presentă omeni- 
rii. Si precum la ori-que spectacol nu este iertat 
spectatorilor a se appropiă de scenă, nici a se sui
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pe dânsa assemenea, cu atâta mai vîrtos aqui ori- 
quine & spectator şi nu ellu însuşi actor, cată a se 
ținne cu respectu în depărtare: muntelui Dom= 
nului i s'au pus hotare şi nimeni nu le pâte trece 
nepedepsit. De te simţi, o omule, assemenea ]ui 
Moyst, de ai avut puterea de a facce dintr'un po- 
pol selavu un popol liber şi frate, fard nici un 
privilegiat în midlocul lui, calcă hotarul, sue-te pe 
scen'a quea mare, sue-te pe muntele Domnului şi 
vei vede pe Dumnedeu fară a muri, vei vedă pe 
Dumnedeu după cum îl vedu şi Moysă. Lassă ânsă 
popolul de departe a'] vede şi a'l audi că popolul 
Israel, numai salvă lprin credinţa, lui, mântue '], 
iar nu] asservi din nuou; quăci attunci în adevăr 
esci impostorul que minte ; nici ai vedut pe Dum- 
nedeu, nici ai vorbit cu dânsul. 

15 vers. « Si disse popolului : Preparaţi've trei 
dille; nu v& appropiaţi de femee. » 

Neappropierea de femee sau abstinenţa conju- 
gale pe quâte vă dille eră considerată că somnul 
la viaţă, că digestia la mâncare, că repaosul la 
travalliu, între Babylonieni, Egypteni şi Greci; că 
o întremare şi preparaţiă la o assistanță solem- 
nele, precum lupte, concursuri, ceremonii reli- 
gi6se, din quare resbellul sau appărarea țerrei 
şi a familliei eră solemnitatea or sacrificiul quel 
mai sublimu. Aqueste datine remasseră din Egyp- 
tu şi la Hebrei, între quari se adaosse : « Bună 
şi salutariă este abstinența provisoriă; păcat 
mare ânsă este abstinenţa perpetuă dela Femee.» 
De aqui dar, blestemată femeea sterpă, bun de 
tăiat şi de ars în focu arburele que nu adduce 
fructe. Bisseric'a primitivă Chrestină adoptă aquel- 
leaşi precepte: Apostoli, preoţii, archierei, patriar- 
chi, trei sute de anni îşi avurţ femeea şi copii sei 
fiă-quare; nunta fu legiuită şi pusă între quelle 
septe mystere că Baptesma, Communicarea etc.; 
secta Eunuchiţilor fu considerată de apostată ; şi 
în legiuirea casătoriei neappropierea, continuă de 
patul conjugal fu condamnată cu separaţia, că 
darea cu cuțitul adică, că un păcat de morte. Ab- 
stinenț'a dar perpetuă nu fu considerată că o vir- 
tute de quât de gymno-sophisti şi de numiții cu 
tot dreptul Rascolnici (apostaţi). 

16 Vers. « Se întâmplă dară în a treia, gi quând 
eră spre diori quă se făcură tunele şi fulgere şi 
nori caliginoşi peste muntele Sină ; vocea trombei 
sună (şi resună) fârte, şi se consternă popolul que 
eră în campament. » 

Hebreii veniă din Egyptu, unde din tată în filiu 
de patru seculi forte rar vădusseră nori, fulgere 
şi tunete. Acum sunt în desertul Chorebului, 
unde muntele quel mainalt Sinu uninduse cu 
mutele Choreb pare quă ar" ave doă creştete, unde 
în dillele quelle mai senine se adună că nicăiri 
norii şi întacisadă Ensuşi ochilor quellor mai de- 
prinşi ai locuitorilor locului spectacolele quelle 
mai imposante, mai pompose şi mai terribili tot 
de o dată. Negura quea mai desă şi mai variată, 
fulgerele şerpuescu în flacăre lungi şi norii devin 
că o mare de flacare suspendută assupra păimen- 
tului; tunetele se succedu asfel cum semenă un 
uet necontenit de nisce troinbe desmăsurate. Ast 
fel o dată numai audiiu în viaţa 'mi în însula Chio 
de quare toti locuitorii se spăimântară. Cum putea 
stă impassibili şi nemiscaţi nisce 6meni primitivi, 
şi innoranți că Hebreii que nu mai vădusseră nu. 
mai audisseră assemenea în Egyptu, şi pe quari 
Moysă de trei luni dejă pe toti, dioa îi punca în 
mirare? , 

Pe de altă parte Moysă dela început attrăssesse 
în partea sa pe toți quei mai vechi şi mai conside-   
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raţi dintre familliele hebree; aquestia conducea 
opinia publică. 

Aqueste sunt faptele, causele şi efiectele natu- 
rali ; să venim la quelle morali. O meditaţiă lină 
assupra queilor mai simple phenomene de i6tă 
dioa este de ajuns spre a revelă pe Dumnedeu. 
Daqua o furnică, un rugu, quel din urmă fir de 
ierbă ne descopere pe Dumnedeu, quâtă putere nu 
pâte av€ în sufletele nâstre un spectacol atât de 
grandios, şi mai vîrtos în momente supreme şi 
critice că aquellea în quare trece un popol că 
printr'un miracol dela servitute la libertate? 

« Mai presentă alt unde vă historia, dice D. Sal- 
vado» o solemnitate mai poetică şi mai sublimă? 
Que cugetare alta că aqueea que face a resari 
nisce verităţi consolatore din sînul naturei în 
amesticu şi în uet! Quât sunt de vane şi forte 
meschine tote edificiurile nostre, tote decoraţiunile 
de argint şi de aur, tolă magnificența umană pe 
lingă aquel spectacol de pe culmile lui Sină! 
Que semână legislatorul Spartei cu sirigdiea lui 
de sibyllă ghiebosă şi sbircită? que legiuitorul 
Romei cu nympha lui Egeria pe lungă legiuitorul 
lui Israel? » 

Unul se consultă, adaogim noi cu o sibyllă, al- 
tul cu o nymphă, şi amândoi nu facu divinitatea 
a vorbi de quât spre ă împărți pe Omeni în cela-. 
teni şi iloți, în patricieni şi plebei. Moys& arată 
pe Dumnedeu în spectacolul que! mai imposant, 
şi vocea lui nu se aude de quât spre a întrăţi un 
popol cu aquelleaşi drepturi şi datorii, şi a”i arătă 
quă nu mai & suveran de quât aqueila al quarui 
ihron este în ceruri. Que este dreptul natural de 
quât vocea lui Dumnedeu? 

Cu t6te aquestea, aquest spectacol, aqueste ful- 
gere si tunete, aquelle voci, vocea lui Moysă nu 
sunt de quât numai nisce embleme nisce semne 
prin quare se symbolisă vocea nemateriale a lui 
Dumnedeu. Precum prin vorb'a materiale ne ară- 
tăm ideile şi cugetările que sunt cu totul spiri- 
tuali, assemenea Moysă prin embleme îşi arati 
cugetările şi scupul în quare Dumnedeu n'are formă 
cunoscută, n'are voce materiale. Nu & mosaistu 
que vădă aqueste semne şi audi mai apoi despre 
aqueste semne sau embleme mai mult și mai pucin 
grandidse, quare să nu conchidă quo vocea iui 
Dumnedeu nu & alt de quât vocea intesnă şi nema- 
teriale, exprimată în mii de locuri că prin expressia: 
Cerurile narra gloria Domnului. 

18 Vers. a ... şi se uimi de terrâre popolul 
forte. » Vulgata se exprimă eratque omnis 7nons 
terribilis (şi eră muntele cu totul terribil). 

Hebraica prin : si tot muntele se cutremuro. 
Tâte aqueste versiuni, unele arătând causa, alte!e 
eftectui, nu sunt de quât midlâce sau qualitati alle 
stylului. 

29 Vers. « Iar sacerdoții... să se sanctifice.., » 
Quari sacerdoţi, quăci pînă aqui nu se legiuisse 
qua quei din semenlia lui Levi să fiă predţi, nici 
se sacrasseră âncă qua să fiă sacerdoți ? Unii dicu 
qub prin vorb'a sacerdoţi se înţellege aqui quei 
ântâiu născuţi; noi credem mai mult qud se întel- 
legu sacrificatorii quc eră între Hebrei âncă dela 
Abraham şi Noe. Neîincetat ammu vădut quă s'au 
făcut sacrificie, fără să fi fost înadins sacerdoți 
sau preoți qua să le facă. Capul fiă-quăria semen- 
tie împliniă foncţiunea aqueasta; aqui cu sa- 
cerdoți se întellegu capii semenţiilor, quei mai 
vechi quari şi formau senatul provisoriu al lui 
Moyst şi quari şi sacrifică, 

23 Vers, « ... demarcă (mărginind muntele și 
sanctifică ']. » Punne barieră să nu se appropiă
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nimeni de densul. Sanctifical nu însemneadă aqui 
de quât fă "1 a nu se atlinge nimeni de dânsul ne- 
pedepsit; 

Aguest terset a încurcat pe toţi commentatorii, şi 
tot d'auna se întemplă assemenea quând 6menii 

„se ținu de litteră, Ei dicu : cum se pote daqua 
Dumnedeu a dis o dată să nu se suiă și nici să se 
appropie popolul la munte, să mai dică Moysă : 
către Dumnedeu : nu vă pute popolui se sui către 
muntele Sina?—De se vor luă vorbele după litteră, 
nisce assemenea întrebări şi respunsuri neconse- 
quințţi nu se facu nici între quei mai de rând 
Omeni. Iar de se vă întellege qud scopul lui Moysă 
eră qua nici întrun chipu să nu se suiă popolul pe 
munte şi qua să taiă ori-que curiositate, după que 
mai ântâiu ia tte precauiiile prin bariere şi ve- 
Shieri, după que amenință şi cu mârtea, vine 
omul politicu, şi qua să nu arate pe Dumnedeu 
atât de gelos şi ascuns, pare quă ar' soli către dân- 
sul iertare popolului pentru quă nu vă pute a se 
sui la munte : ai prescris o dată îi dice; legea sa 
pus în lucrare, şi acum de și te ai decis a. appro- 
piă mai mult popolul către tine, ânsă nu se mai 
pâte. Tu esci bun ; ânsă legea cată să se execute, 
Aşă facu părinţii adesea cu copii : Tata, fătul meu, 
dice Mama către copillu, voiesce să te duci la dân- 
sul, ci eu "iam spus să ie ierte quă tu nu te poti 
ducce acum, quă aappucat de s' a închis uş'a. 
Nu & aşă quă nu te poţi ducce? Uite quă uşa 8 
închisă. 

CAPU X. 

Cu aquest capitol începe promulgarea Legii. 
Basile sau principele ei fondamentali se pun în 
dece articole, din quari deculă t6tă legislaţia. 
Aqueste dece articole compun queea que dicem 
astădi chart'a popolului Hebreu prin qvare devine 
un corpu,o natid personificată într'un singur nume 
Israel. In aqueste dece arlicole se coprindu queea 
que se dice dreptul Omului. Aqueasiă charlă avă 
un nume în Israel în limb'a hebraică ; primii que 
îl tradusseră în hellenic'a şi din quare trecă în 
tote limbele Europei fu Josephu şi Philon. Că 
Hebrei de naţiă que cunosceă şi limba lor şi ge- 
niul instituţiunilor lui Moysă, nu ne arată aqueste 
dece articole alle Chartei hebraice de quât cu nu- 
mele de Decalogu, Partiiul judan sau regalist şi 
mai târdiu, quei pharisian, şi apoi toţi regalistii 
și toți pharisei din tote națiunile numite chreşline 
îi delteră nume de quelle dece commande, ordine, 
porunci &soiai ete. Porunca este o impunere; de 
aqui bărbaţi că D. Proudhon, liberali se resculară 
în dillele nâstre, şi strigă jos o dată cu poruncele, 
jos cu commandele que cu atât sunt mai appesă- 
tore cu quât vin dela o putere mai neînvinsă, 
dela Dumnedeu adică. Nu mai are nevoie Omul 
astădi de Dumnegeu, quăci justitia şi morala este 
înnăscută întrensul. Mintea Omului scie judică, 
şi daqua un que este bun şi just, îl adoptă, daqua 
este r&u, injust, immoral, îl reprobă. 
Ammu mai addus ă minte adesse şi nici o dată 

că acum nu este mai înnemerit de a adduece ă 
minte pe întellepții antici quc diceă âpyă sopizs â 
câ voua îtzaais (începutul sapientei sau sciin- 
tei este cercetarea vorbelor sau a numelor). 

Pină a nu întră în cercetarea numelui Decalogu 
să spunem o historiă que des se aude prin satele 
României, - 

« A fost o dată un satu, unde, nu pociu să sciu, 
qud nimeni din quâți spun aqueastă historia nu 
ni "l arată. — Satul că tote satele avea firesce lo- 
cuitori,şi locuitorii satului nunumai quăeră simpli, 
dar nici o dată nu mai vedusseră cetăţi şi cetățeni, 
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şi prin urmare nici vestminte, nici căciule, nici 
lichii, nici uniforme, nici pene, nici călțăminte 
că prin cetăţi. Călțămintele satenilor nostri eră la 
quei mai mulţi o pereche de tălpi de pelle viă cu 
quare din capul locului din născere venissesseră 
pe lume lipite de talpa piciorului că să nu calce 
pe carne vie. Unii prin imitații mai adaogiă şi 
nisce bucăţi de pelie de vită que le numiă opince. 

« Intr'o di, nu se scie quând, un flacăiandru eşi 
din satu spre a se ducce la pădure sau la ţârrină, 
Pe calle drept în midlocul drumului află o cîobotta 
sau o cismă cum dicem noi. 

« O ciobottă! pentru un flăcăiandru dint'un 
sat assemenea, eră qucea que ellu nu mai vă- 
dusse şi nu mai audisse nici o dată. Se speriă bie- 
tul copillu, qua săi dicem aşă, şi spaim'a lui fu 
atât de mare în quât ne face a presuppunne quă 
şi ciobotta, a cătat să fă mare şi pste și împin- 
tenată. 

« Omului, quână se speriă, primul instinct îi 
ese s' o tulâscă da fuga. Fug'a dar, quine '] mai 
ține? şi nici nu se mai uită înapoi pin la satu. 
Acolo ţipă, strigă, pune tot satul în picidre; se 
scâla toți cu micu cu mare, se adună, şi batul: 
abiă gâfâind le spune qu' a vădut o f&ră que de 
quând & lumea nu s' a mai vtdut, stând cu gura 
căseată în drum. 

« Toţi se armă cu secure şi cu bâtte, qutei despre 
pusce şi lance nu se pre audiă prin satul aquella, 
şi luară pe băiețoiu de căllăusă. 

« Quând se appropiară de locul infiorător, luară 
cu toţii precauţiuni spre a nu le scăpă fera şi spre a 
se ajută unul cu altul la vre o nevoie. Se făcură 
cu toții cercu pe de parte, puind la midlocu locul 
que ie arată aul cu degitul de departe. Aşă 
acum începură a tot se appropiă, si a se to ap- 
propiă pînă vădură cu toţii de o dată f&ra stând 
în midlocul drumului în adevăr cu gura căscată şi 
cu o codă de ocel que luciă că sârele cum diceă ei, 
încirligată în sus cu o grămmadă de dinţi (aqueea 
cum se vede eră pintenele) « Pe ea copii acum; 
securele şi Dâttele în sus! quând ne vommu ap- 
propiă, toti să dăm de o dati !... îndesaţi-ve... ochii 
toți țintă la dâns'a. Daţi acum : — rrrippp! De o 
dată bâttele şi securerele răpăiiră pe cioboită que 
că tote ciobottele stette locului. 

« Luară attunci curagiu unii ă se appropiă şiă si 
punne mâna pe densa. O luară infine în mână; 
trecu din mână în mână... Que să fi? qudei v&- 
dură quă nu eră feră, nici Ensusi vre un animal ne: 
offesivu, Nimeni nu putea, nu se pricepeă spunne 
que să fiă. Işi addusseră infine ă minte unii quă 
înt” unul din satele vecine se află un moșu bătrân 
que sciă multe și quare de doă ori în viata lui 
fussesse la moră şi o dată la tîrgu. Alergară cu 
toții la dânsul să le spuia ellu, de se vă pricepe, 
que să fiă minunea minunilor que nu se mai ară- 
tasse de quând lumea pe tărremul aquell'a. 

« Unii dicu quă s ar fi dus ei cu toţii la alde mosu 
Mâinea. Alţi spun, quă ar fi chiemat pe Mosu 
Mâinea la fas'a locului. Versiunile sunt varii des- 
pre aqueasva, que cu atâta mai mult attestă faptă. 
Noi ne ţinem de agqueia que dicu qud Moşu MÂî-. 
nea, &nsusi veni în persnă la fac'a locului. Toţi 
sătenii se despărtiră în doă, şi făcurd locu Moşului 
să viiă drept pînă la ciobottă. 

« O lu în mână, — quăci ellu nu eră omu de 
aqueia să se sperie de tdie allea,—se uită la dânsa, 
0 întârse de i6te părţile; şi infine cu un aer cu 
totul şi cu totul doctoral, le disse : proştilor, pen- 
iru agueast'a m” aţi chiemat? nu vedeti voi qut 
este 7ocu de tîrnacop? In adăver addusseră un
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tivnăcopu, îl băgarb în cioboită, şi cu gur'a cas- 

cată toți vădură qud se lovesce, şi se covinseră quă 

ciobottia este în adevăr un tocu de tîrnăcopu; şi 

pînd în dioa de astagi se dice quă în satul aquella 
ciobotta n' are alt nume de quât de tocu de tirna- 

cop. şi &nsuşi quând se întâmplă dea o ved6 în 

piciorul cui-vă. » 
Ast fel ă şi cu quelle mai multe, objete şi idei. 

Vine quâte un moşu Mâinea şi le dă quâie un nume, 
şi aquel nume le remâne cu seculii şi 6asuşi da- 
qua bietul Moşu 8 de bună credinţă, şi Ensuşi da.- 
qua bietul Moşu nici quă îşi mai adduce ellu sin- 
gur ă minte de finul său que ”] a botezat ellu. Ia 
să ne punem ânsă în minte şi să dicem : dar 
dagqua Mosu Mâinea nu & un moşu simplu, ci vre 
un Pharaon 6re-quare, vre un brahman, vre un 
Cesar sau pontefice sau încai vre un simplu doc- 
trinar, que din systemă din interes îşi pune tote 
puterile ă assigură quă ciobotta este un tocu de 
tîrnăcopu; şi nu uită, că Moşu Mâinea, queea que a 
dis, ci stăruesce, lăssa în testament din tată in filiu 
în casta lui, în coteria lui, în faraillia lui, qua să 
tăiă, să spândure, să ardă pe tot quel que vă dice 

u5 ciobott'a nu e tocu de tirnăcopu; attunti quât 

e lungă cată să fiă errdrea | annii trecu cu miile 

şi ciobolt'a tot tocu de tîrnăcopu remâne. Liberalii 
attunci sau mai bine Sarsailii quei que vin a vor- 
bi, după cum dicu ei, în numele Adeverului, în 

locu de a dicce quă ciobotta e bună pentru picidre 
şi quă să chiamă botta sau ciobotia sau cismd; 
începu a strigă; jos cu iirnăcdpele şi cu tocurile 
lor! vor să distrugă să desfiinţe ciohottele. 

Assemenea şi mai mult de quât assemenea facu 
toți quât se scâlă assupra Decalogului, şi însuşi a 

religiunii şi gicu : jos O dată cu poruncele, cu com- 
mandamentele! 

Siaţi, Domnilor; ia să începem a judică încai că 
pruncii, daquă nu voim a judică matoresce că băr- 
baţii. Unde aflaţi domnia vâstră în numele Deca- 
logu, vorb'a de coromandă sau de porunca. Deca, 

vă sa dică, cum sciu toţi, dece: logu sau Xdyos în 

quare limbă a însemnat vre o dată commandă sau 

porunca ? 3dyos sau logu este radăcin'a de uride se 
nasce vorb'a log-ică, syl-log-ismu, şi alte asseme- 

nea; logos vă să dică ratio, sau queea que dicu 

Francesii raison, rationare, Logos este Mintea, ju- 

decat'a, cugetarea umană şi €Ensuşi divină. Pe 

urmă quând cugetareu începi a se exprimă prin 
vorbe sau prin semne serisse, logos începi a în- 
semn cuvent şi scriptura. Prin urmare decalogu 

pu însemneadă de quât dece raționamente sau 
cuvinte... Nu & nimicu în decalogu quare să nu fiă 

basat pe Ratia, mintea umană în genere. Nu 2 
popol nu 8 omu, quare scie sau nu scie carte, 

quare scie de a existat vre un Moysă pe lume sau 

nu, şi să nu se nască cu sentimentul de 
despre queeste cuvios şi necuvios, justu şi injustu, 

frumos şi urit. Quâte se coprind în decalogu nu 
sunt porunce, ci rutionumente, cuvinte que min- 

tea umană le adâptă în genere, quând altul le 

spune, și le inventă singură, quând nu le aude dela 
nimeni. Decalogul coprinde nisce cuvinte că şi cu- 
vintele mathematice, că dot şi do patru, que 
quând le audim, le adoptăm quând nu le audim, 

le aflăm singuri. 
Decalogul a exislat din 16tă eternitate, mai 

"nainte de Moysă, de o dată cu Omul pe pământ la 
16te naţiunile. Intre Hebrei, 6meni că Enoch, Noe, 
Abraham, Lot, ete., recunosceă cuvintele aquestea, 
și ori unde eră 6meni pe faca pământului, nu 

gicea quă d bine a nu onoră pe Tată şi pe Mamă, 

qub nu rău d'afură d'a ucoide, da minti, 
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d'a luă sau invidiă alle altuia. Si de se află 6meni 
que urmă în contra, aqueia se dicea 6meni răi, în 

contra lor se armă ori*que commună quât de 
mică. : 

In Indii, unde Brahmismul fu quel mai cumplit 
pharaonismu şi typul tutulor theocraţielor şi des- 

potismilor, în Indii que Moysă le personifică prin 

fratuceidul Cain, acolo quând după o lungă şi va- 
ziă, şi neaudilă impilare, se sculd o protestațiă 

personnificată în numele de Budha cu mult mai 

nainte de Moysă, — quăei ori unde este împilare 

şi gemere, acolo și speranţă de libertate, acolo 

prin urmare şi țipele şi protestatiuni—cu mult mai 

“nainte de Moysă se seculară mai mulți Gmeni în 

multe rânduri încercânduse.ă liberă omenirea 

proclamând drepturile omului. După unii la annul 

2099 în ainte de Christu, adico cu 626 anni înainte 

de promulgarea legii lui Moysă, după alții mai pe 

aquellaşi timpu, şi după alţii mai târdiu, se sculară 

firesce în Indii în mai multe rârduri barbăţi spre a 

proclamă frăţia şi charitatea între Omeni, demni- 

iatea Omului cu un cuvânt; şi cu quât în Indii ne- 

privelegiatul, paria, gemea mai mult de quât He- 

Dreul în Egyptu, cu atâta sforţele şi aspriraţiunile 

către libertate eră mai mari. 

Se ascultăm şi acolv în que chipu se exprimă 

Raţia umană, dându'şi assemenea dece cuvinte, iar 

nu commandamente, Eccă si decalogul buddhicu : 

1 Să nu uccidi; 
2 Să nu furi; 
3 Fii curat în cugetul şi faptele talle,; 
4 Să nu mărturisesci strâmb; 
5 Să nu minţi; 
6 Să nu juri; 
7 Să te feresci de vorbe spureate; 
8 Să fii desinteresat;, 
9 Să nu fii resbunător,; 
10 Să nu fii supersliţios. 

Pină quând vă fi lume și omu, Raţia umană de 

sine, sau mai bine așă 8 creată dela Dumnedeu 

spre ă încuviință ver'a morale şi a reprobă faptele 

şi cugetele cu adeverat relle. 

De este .o differință, Gre-quare între decalogul 
Baddhicu şi între quel mosaicu, este qud popolul 

indian, fiind mai mult contemplativ, tinde mai mult 

către un spiritualismu exclusivu, şi popolul! Ho- 

breu, eşind din miglocul unei idolatrii pharaonice, 

se appiâcă fatalemente către un materialismu ex- 

clusiv; cuiu pe cuiu sedte, şi de aqueea ochiu 

pentru ochiu, dinte pentru dinte, unde Buddha 

în rationnamentul al 9-le dice : să nu fii resbu- 

nător. 

Mosaismul şi Buddismul, complectânduse unul 

prin altul, au cătat mai târdiu producce nisce doc- 

trine cu mult mai salutarie. 

Disserăm quă de quând existi Omul, de o dată 

există din preună cu dânsul și rația umană, sen- 

timetul Justiţiei si Iniquităţii, al Frumosului şi 

Uritului, al Bunului şi Kăului, al Moralului şi Im- 

moralului; ânsă pervertirea Omului iar este o 

faptă que nu o pulem denegă : Caini şi Nemrodi 

şi Giganţi şi Pharaoni, și sacerdoți tot d' auna 

existară; dreptul quellui mai tare şi quellui mai 

astuțios sunt nisce fapte de quare historia ne dă 

quelle mai multe si mai varii şi mai necontenite 

exemple. Quând dar dreptul quellui mai tare şi 

uellui mai astuțios domină, quând arburele 

Sciinţei este prohibit cu pedepsă de morte de cas- 

tele privelegiate la quelle desmostenite, Adevărul, 

dela quei tari este ascuns, şi dela quei debili timid 

necutedător a se arătă. Quâte le scie şi le spunne
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Moys€, le sciă mulţi mai nainte de dânsul şi în 
timpul său tot dela Dumnedeu, nota bene; quăci 
Dumnedeu aşă a creat pe Omu dela începul. 

Existinţa unui singur Dumnedeu creator al lu- 
mii şi părinte al Omenilor; 

Infrăţirea Smenilor; 
Demnitatea Omului că imagine a Divinitaţii; 
Muderaţia dorințelor; 
Charilatea, compătimirea cu quel suflerilor; 
Sentimentul ospitalitaţii; 
Etc., ete, 
Nu sunt inventate de Moysă; eră recunoscule şi 

practicate nu numai de patriarchi, ci de atâţia po- 
popoli nomadi şi erranti mai vîrtos. 

A pofii iar alle altuia; 
Ucciderea; 
Furul; 
Mărturia mincin6să; 
Răpirea; 
Violarea.; 
Pagănătatea sau pharaonismul ; cu un cunvânt 

divinităţi facoconate după interesele quellor mai 
tari şi astutioşi şi alte assemenea, nu se vedea de 
quât prin cetați, şi din ceţaţi întinse într” un Stat 
întregu, 

Prin urmare 6menii d” elită, bărbatii drepți cu 
mintea şi cu inim'a nu putea profăssă în publicu 
doctrinele lor de egalitate, de justitiă, de înfră- 
tire, de luminare generale, de aspiratiă la aquellea- 
şi drepturi que purcedu din credinţa întrun singur 
Dumnegeu Părinte. 

Bccă dar minunea singură şi adevărată, mi- 
nune mare că şi o creatiă que făcă Moysă : Din 
elementele diverse respândite şi pote şi confuse 
despre emancipea Omuiui şi demnitaea lui, din 
elementele que că nisce scintille în inimile d” slită 
se retăciă vaghe, incoherante şi măi şterpe, Moys& 
adunându-le, formă o flaceră propriă ă lumină 
încăldi şi fecundă un popol întregu şi umanita- 
tea întrgă; — din elementele şi doctrinele que 
abiă se manifestă în deserte, departe de cetăţi, que 
abiă se articulă cu timiditate între 6re-quare im- 
pilaţi, şi abiă se murmură accoperit în midlocul 
nopţii, în fundul şi mysterele sanctuarielor între 
nisce initiaţi, Moys& adună o doctrină întregă şi o 
proclamă prin vocea trombei şi a tunetelor în iu - 
miv'a gillei şi a fulgerelor, înaintea unui popol 
întregu, a umanitaţii întrege, şi din chaosul doc- 
trinelor, peste quare se purtă întunerecul, cred o 
lume nucă, o societate de 6meni; materiei brute 
şi chaotice îi dă o formă : din selavu face un li- 
ber, din brutu face un omu, din Hebreu face un 
Israel. Eccă Minunea lui Moysă, que cu atât& mai 
mare, cu quât quă fiind omu de curte, privilegiat, 
se despoiă de tote privelegele, de tote deprinderile 
spre ă se appropiă de aquea flacară que lumină 
fară a uimi şi a consumă, qud despuinduse de 
tote, remâind fară nici un midlocu, fară nici o 
putere materiale, singur cu bacul său în mână, 
vine ă confundă pe Pharaon şi pe sophisti, que 
quare de quari eră mai împetriţi înaintea cuvân- 
tului, ă mişcă un popol de sclavi, que sunt mai 
anevoie d! a se miscă de quât despoţii şi sophistii, 
ă îmmuiă inimile de petră şi ă mlădiă cerbicele 
întărite la jugu ; 6ccă minunea minunilor, iar nu 
hrâscele şi țîntarii, şi vânturile, şi tempestele, şi 
inundaţiunile, şi epidemiele, şi epizootiele, şi pre- 
pelițele şi man'a, şi ap'a stâncelor, ete., etc., que 
nu sunt de quât că nisce midlâce la scopul stu 
quel mare, que de quând lumea nu s'a putut rea- 
lisă facil nici de monarchi, necum de un omu par- 
ţicalar cu baculul în mână. Daqua în adevăr &   

Dumnedeu, de quând € lumea, dela creații quând 
se manifestă în fom'a sau formele que lu$ univer= 
sul, la nici un omu nu s'a manifestat mai de facă 
şi mai întregu și mai potent că la Moysă. Nu uitaţi 
minunea quea mare, o credincioşilor, pe lângă 
nisce midloce que astădi n' ar mai pute tacce nici 
un effect. Si ori-quât ar fi de mari aquelle mid- 
l6ce, cădeţi în quea mai mare eteredoxiă,cacodoxiă, 
şi superstiţiă, de le veți luă drept scopu. Scopul 
lui Moysă fu emancipația Omului, Legea lui que 
adduceă la aqueasta, şi conservarea, practica, punne- 
rea în lucrare a Legii. Învan credeţi la minuni, şi 
nu practicaţi justitia şi adevărul, Pin veţi luă, 
midi6cele dreptu scopu, în eternu unii veţi re- 
mână tot păgâni şi impilători, şi altii tot sclavi, 
Legea, singură vă pâte mântui, iar nu minunile, 
Legea, este refugiul şi armele vâstre încontra îm- 
pilătorilor; şi de unde aqueste arme eră usur- 
pate de quei que se speculă cu corpurile şi cu suf- 
fletele vâstre, vin apoi din &nsuşi caus'a supersti- 
țiunilor vostre geniuri desdemnate şi exaltate, şi 
credând quă vă facu bine, armele Legii şi alle rele= 
gii în locu de a le dăcu totul în mâinile vâstre, 
şi cu dânsele a fulgeră Pharaoni şi descântători, 
despoli şi sacerdoţi, din contra nu facu de quât 
aqueste arme a le dă că nici o dată exclusiva= 
mente în mâinile împilătorilor vostri, facându-le a 
le despreţă voi Enşive şi a remână cu mâinele 
desarmate în aintea quellui mai tare şi quellui 
mai astuţu. 

Ah! Proudhon! nimeni că line şi quei assemenea 
ție nn făcură atâta servițiu împilătorilor de corpu= 
rile şi de suffelele Gmenilor; vrândă luă singur'a 
putere, singur'a armă a qquellor desmostenili, re- 
Ligia, şia o dacă nici o dală în mâinile quellor que 
te accusă şi te judică. Ei se cuvenia să te ondre, 
să te recompense că pe nici unul, şi numai răutatea 
lor îi orbesce spre a te persecută; pentru quă 
Injustitia din natura sa fiind injustă, distruge mai 
vîrtos pe proprii săi şi quei mai fedeli ministri, 
Condamnarea ta vă fi una din symtomele quelle 
mari alle căderii lor. Prin condamnarea ta nu 'şi 
combatu şi nu îşi împucineadă de quât propria 
lor putere, 

Cuvântul vostru quel mai tare este quă Rovo- 
luţia făcă mai mult de quât t6te moralele şi tâte 
religiunile. Que diceţi ânsă cu aqueasta? nimicu mai 
multu de quat quă secolul XIX făcu mai mult de 
quat al XVIII lea, şi aquesta mai mult de quât 
que! din aintea lui şi aşă mai încolo. Aquesta nu 
2 un adevăr nuou. Adevărul ânsă pe quare nu 
voiți a-l recunsce este qui Eşirea din Egyptu nu 
8 alta de quât una din quelle mai mari Revolutiuni 
în eontra dreptului Pharaonicu, şi Pentateucul 8 
condic'a aquetlei revoluțiuni, quă Prophetii nu fură 
de quât nisce revolutionari în contra apostasiei sau 
regalității judane; qud Christianismul nu fu de 
quât quea mai radicale revoluțiă în contra drep-. 
tului păgân personificat în dreptul roman, şi Tes 
tamentul nuou condic'a aquellei Revoluiţiuni, quă 
Islamismul nu fu de quât o revoluțio în contra reac- 
țiunii dreptului roman desnervat şi în contra ap- 
pariției dreptului feodal: şi quă Coranul, condicia 
aquellei revolutiuni, quă Lutheranismul nu fu de 
quâtorevoluțiă în contra abusurilor Papii complice 
Cesarului şi Baronilor; şi daqua în capătul secu= 
lului XVIII adveni Revolutia francesă, aqueea nu 
s' ar fi putut operă, de nuar' fi avut ideile şi 
principele revolutiunilor irecute, Mosaismului, 
Cecropismului, Christianismului, Islamismului; 
Lutheranismului. Sa effectuat în adever Revolutia 
dela 93 manifestând sau mai bine formulând mari 
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principe, şi cu mari sacrificiuri şi cu mari prodige ; 
ânsă unde 8 tabernaculul ei? unde condica ei? 
unde relegea ei? 

Invan o lege, quât de bună, stii numai în stare 
de projet în capetele unor 6meni de elită, daqua 
aqueast'a nu se adoptă de quei competenti şi nu ia 
dreptul de cetate prin promulgarea ei; invăn iar 
o lege se promulgă, daqua unii nu o practică și 
daqua alţii o calcă la quca mai mică oecasid. 
Legea, de. o dată cu promulgarea ei, are nevoie 
de a fi sanctionată, garantită în contra tutulor 
atacurilor, şi garantia nu pâle fi sigură pînă que 
legea nu se reiegă prin nodurile quelle mai ne- 
stricabili, pînă nu se lâgă şi se relegă ast fel 
cum nici o putere umană să w' o mai pâtă 
desfacce, pînă quând adică nu devine o relege sau 
religiă, ast fel cum s' o recunâscă şi quel que nu 
o practică şi quel que o calcă; şi cum ori-quare 
s' ar” încercă spre a o derapină si cadă ellu mai 
ântâiu victimă. Quând Regii şi Archierei în Israel 
se încercă a desfigură sau a călcă legea, prophetii 
pe temeiul relegii veniă ă "i dă cu fruntea şi cu 
nasul de condica Pentateucului; — Quând corpul 
social dela Archiereu pînă la quel din urmă din 
popol eră plin de ulcere şi nu mai eră locu săne- 
tos unde să se puiă nici degitul, quând aquest corpu 
jăceă de corrupţia generale sub jugul quel mai 
greu al Romei, quând Omul descindut din Jeru- 
salem în Lerichă, cad în mâinile tilharilor şi jă- 
cea măi mort, Christu după oliu şi vin vărsat peste 
plagele lui, adică după pace sau repaos şi între- 
mare sau putere, cu quei doi dinari, cu Vechiul şi 
Nuoul Testament şi cu que avea a mai punue dela 
sine Ospetarul, vine spre a 1 însanttoşi de plin; 
Christu şi apostolii săi şi toți maztyrii şi drepți, 
pe condic'a relegii detteră peste trei sute anni cu 
truntea şi cu nasul pe toţi speculatorii omeinrii, 
După que infine se constitui un tabernacul nuou, 
o Bisserică officiale, ori quine se încercă ă read- 
ducee din nuou păgânismul, fiă Cesar, fiă Papă, 
protestaţiunile quelle mari nu se făcură de quâi în 
numele aquellor dot 'condice numite testamente 
sau allianţe alle Omului cu Dumnegeu. — Quând 
după apparitia şi întinderea Islamismului, aquel- 
lui socialismu assiaticu şi barbar que veni a dă 
aqui jos quâte Christu promissesse, quând dicu 
vre un Calif sau Sultan se încercă a reluă datinele 
si allurele Romei byzantinate şi Europei feodale, 
quel din urmă din Musulmani cu Coranul în mână 
veniă ă protestă înaintea Islamului întregu. Forte 
facil pâte călcă şi împilatorul şi împilatul şi des- 
potul şi popolul Legea; nu este facil ânsă a o calcă 
şi a o rumpe în dată que pote deveni relege. Cu 

“Pestamentul vechiu şi nuou quel din urmă din 
selavii Rusiei se pote ducce în aintea Czarului şi 
a”i dice : esci omu, esci muritor, esci prada putre- 
diuni şi a vermilor, după morte vei luă după fap- 
iele talle : Lazar se vă bucură în sînurile lui Abra- 
bam, tu te vei chinui în focul Gehenei, Dumne- 
deu & tată al tutulor, Christu 8 amicul şi fratele, 
quellor scăpetaţi mai vîrtos, consolatorul veduvă- 
Jor, iertătorul Magdelinelor, părintele orphanilor; 
Christu m' a uns că şi pe tine, Czarule, căşi pe 
tine Pontefice ; Christu a deificat productul sudo- 
vilor Proletarului, facând din Pâine şi din Vin 6n- 
suşi Corpul şi Sângele său; Christu a făcut filii sau 
mosţenitori pe toți şi mai vîrtos pe quei desmoste- 
niţi; Christu a abolit castele şi privelegele; şi 
alte assemenea.... aquel sclavu cu Testamentul seu 

în mână gice despotilor săi tot atâtea şi încă și 

mai mult de quât disse Revoluţia quea mare dela 

93, şi despoţii sei îi potu află alt pretextu spre a "1   
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strivi, iar nu Testamentul cu quare se presentă 
quăci aquell'a nu & lege, ci relege, si despotul mo- 
dernu & nevoit a o recunâsce, şi nu o pote denegă 
nepedepsit. Unde “ți & Testamentul, o Revolutio 
deja 93 şi 48? unde “ţi tabernaculul, unde “ţi rele- 
gea, sanctiunea, garantia Legii? 

Philosophii seculului XVIlşi XVIII aspirară, me- 
ditară şi formulară Legea; Revoluţia dela 93 o 
proclamă, constituant'a o întări şi promulgă; ansă 
unde îi îu garantia încontra apostaţilor şi a re- 
negatilor? în Assembleea representanţilor ? ânsă 
vine un gigante şi îţi proserie pe toți şi îi legă, şi 
îţi sfarmă legea cu vergă de ferru că vasele olaru- 
lui; vine după dânsul pharaonismul lumii quei 
vechi, al dreptului numit divin, al Santei Allianţe 
şi darmă şi legea nuoă și pe violatorul ei. 

Quare este caus'a? Caus'a este quă quei que au 
meditat formulat şi preparat Legea, quei que au 
aspirat la o lume nucă, philosophii voiu să dicu, că 
nisce alti propheţii, au uitat cailea naturale a pro- 
gresului que propheţii Palestinei n” au fost uitai'o 
nici o dată. Nimeni quând suie o seară nu 'şi rumpe 
trept'a din jos pe quarea călcat, nici queea pe quare 
punne piciorul ; adevăratul progresist, nu lepă-- 
dă progresul trecut conquistat. o dată prin atâtea 
sacrificiuri şi nevoi. Propheţii Palestinei, qua să 
ajungă mai nainte, se basă pe Peniateucu, Christu 
se basă pe Pentateucu şi pe propheți şi pe ori que 
progres mai făcusse lumea afară din Pelestina ; 
Mahomet se basd pe Testamentul vechiu şi nuou, 
recunoscând pe toți propheții. Phiiosophii moder- 
ni aspirard la o lume nucă la un progres nuou 
dispreţând şi batjocorind tâte progresele dejă con- 
quistate ! (Juine nu respectă pe părinții sti, să se 
astepte la a nu fi respectat de filii săi. Revolutia 
dela 93 nu respectă Revoluţiunile Mame din 'naintea 
ei, Revoluţiunile que cu adevărat fură că nisce mari 
şi hospitaliare etape în callea Progresului; şi de 
aqueea nu avi nici tabernacul, nici condică sacră 
nici relege, quare să lege mâinile ambiţioşilor, 
apostaţilor şi renegatilor. Pentru gvă legea nu 
deveni relege, toți renegaţii Revolutiunii, în locu 
de a trecce de 6meni perduţi, avură din contra 
onori şi recompense. Cu un cuvânt Revoluţia fără 
tabernacul n” are adoratori. 

Unde "ti Testamentul, o Gliă desnaturată, o Re- 
volutiă dela 93 şi 48, unde 'ţi & tabernacuiul, unde 
"ţi & relegea, qua să cutedi ă luă din mâinele şi 
din inimile popolilor singura armă cu quare se 
potu aptră în contra împilătorilor şi speculatori- 
lor cu corpurile şi cu suffleiele lor? Si de vei 
ajunge a "ți facce o condică, şi de vei ajunge a ţi 
creă o relege, aqueea în eternu vă fi nerespectată, 
şi batjocorilă că o meretrice, de nu vă avă candâ- 
rea respectului filial către Mama ta, Relegea lui 
Christu. 

Vino, o Progres nuou, vino Revoluţiă ade- 
verată; eşi din rerunchii Progreselor trecute, eşi 
din rerunchii Mamei taile, din rerunchii Revolu- 
ţiunii lui Christu ; mostenesce bunurile şi tesaurele 
Mamei talle, descinde că dânsa ă consolă pe quel 
de pe patul frigurilor, ă liberă pe quel din carcere, 
ă trimitte ă casă liberi pe quei din servitudine, a 
face filii din quei desmosteniţi, descinde infine pînă 
la gunoiul pe quare jace Lazar (Popolul) pînă în 
mormântul în quare este îngropat; irage'ldin morte 
la viaţă, şi vrând a “i dă viața cuvenită secolului 
XIX, di Mamei Talle cu respectul cuvenit: de ajuns, 
Mamă, laborile talle,sudorile talle desânge, plagele 
talle de noă spre dece seculi queru repaos la ca- 
vuntețele Talle respectabiti ; repaos, o Mamă bună 
şi cerească, repaos, eu voiu laboră în locul teu,
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eu voiu luă împungeri nuoe, eu martyriuri nuoe 
spre a ducce omenirea unde degitul lui Dumne- 
deu arată; Nu m'ai născut, o mamă, spre a aboli 
legea, ci spre a o împlini, a o perfecţionă. 

Vino, o filiă demnă deo Mamă atât de venerabile 
si divină, şi mântue pe Mama ta de Cărturarii şi 
Pharisei moderni, de toţi doctrinarii şi avocaţii, de 
Cesari, de Erodi, de proconsulii dillelor nâstre, şi 
legea ta vă fi cu adeverat relege ; tu vei av altare 
nuoe, d' alăturea quellor vechi, tu vei fi al treilea 
dinar lingă quelle doă depuse la caza de 6speţi de 
Filiul Omului. 

O Proudhon, de sigur vei fi condamnat de ju- 
dicătorii tăi (4); pentru quă şi tu &nsuşi o scii și 
iu Ensuşi voiesci; ânsă quât aşu fi dorit să fii 
fost condamnat că un creator, iar nu că un des- 
tructor! Tsine minte ânsă quă aceusatorii şi con- 
damnatorii tei, pînă infine îe vor iertă, iar pe mine 
nici o dată; pentru qud tu le dai arme, şi eu li le ră- 
pescu ; tu îi faci a se arătă pubiicului de appăra- 
tori ai religiunii şi ai quellor mai sacre Omenirii, 
şi eu îi demascu, şi le demonstru t6tă apostasia; 
tu forți popolii prin expressiunile talle a consideră 
pe inemicii tei că nisce 6meni sânţi ; şi eu dau pe 
facă totă păgânătatea şi hypocrisia, aquestor'a. 

Răul vine qud răii triumphă şi trecu de buni, 
pentru quă sapiența nu începe dela cercetarea, 
vorbelor sau a numelor; quelle dece raționamente 
sau decalogul sunt luate drept dece commanda- 
mente sau porunce; relegea sau religia que nu e de 
quât santionarea Legii este luată drept Theologiă 
sau, Theocraţiă, şi de aqui apoi Dumnedeu luat 
dreptu Satan cum se exprimă Proudhon. Principele 
sau punturile de unde plecă 6menii sunt false. Daţi 
încontra commandamentelor, ci nu a rationamen;- 
telor, dați încontra theocraţielor, ci nu şi a relegii, 
daţi încontra lui Baal la quare se închină toţi dy- 
nasti şi castele sacerdotali, ci nu încontr'a aquellui 
Dumnedeu que mântue popoli din servitudine, 
que trece pe quei liberaţi prin Marea Roșiă, şi 
cufundă pharaonii într'ânsa; que mântue lumea 
de Părinţii sau Patresai Romei şi îi arată un sin- 
gur Pater în ceruri; que rumpe fârrele quellor 
din sclaviă şi îi trimite liberi ă casă. Nu, Testa-- 
mentul vechiu şi nuou este cartea revolutiona- 
rilor, iar nu a despotilor, şi ast fel de carte que nu 
se pote tregi şi desfiinţă că declamațiunile dela 93 
şi 48. Să cerce Napoleon 1 şi Napoleon III a se 
jucă cu aqueastă condică cum s'au jucat cu tote 
legile que n'au devenit relege; şi vă vede quâte 
dille sau quâte ore pote ducce. Pină quând o lege 
nu se relegă ast fel quât să ţiiă de fibrele inimelor 
unei naţiuni întrege, şi cu disirucția ei să ameninte 
cu distrucţia şi exterminatia unui popol intregu, 
legea nu are garanţiă. Fiă Napoleonii quât de 
mici şi quât de meschini, vin şi o tâcă că păiele 
şi o spulberă vântului, pentru quă puterea lor nu 
se întemeiă de quât pe nerespectul general al legii. 
Quând Legea în adever este respectată de un 
popol, nici un tran nu cuteadă a o călcă. (1858, 
Maiu 10.) 

Să venim infine la. quelle dece rationamente 
sau cuvinte quare se dicu Decalogu. Sunt lucruri 
quare mintea umană adoptă spre a se facce şi 
altele quare le reprobă şi împedică de a se face. 
Decalogul dar dela guare începe primul pas recu- 
noscut al dreptului Omului în callea progresului, 
se împarte în doă pătţi: una compusă din cuvinte 

(1) Aquestea se seriă pe quând D. Proudhon 
eră judicat pentru oper'a sa întitulată : de la Justice 
dans la Revolution et dans | Eglise.   
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îndemnătore, de a onoră dioa consacrată la quelle 
despre mama commună Patria, şi de a onoră apoi 
pe părinţi în parte; şi alia compusă de cuvinte 
prohibitive que nu iartă a facce quelle que ori-que 
rațiă şi justitiă umană nu încuviinţedă. 

Decalogul dar începe . 
2 Vers. « Eu sunt Domnui Dumnedeul ttu quel 

que te exdusse din pământul Egyptului, din cas'a 
servitudinii. » , 

Que mai claru quă Dumnedeul lui Moysă, Dum- 
nedeul Hebreilor, Dumnedeul Chrestinilor adevă- 
rați este Dumnedeul quellor que rumpu jugul 
pharaonilor. Ellu este Domnul que exduce din 
cas'a Servituţii. 

In Egyptu doctrinele religidse pretindeă qus Ty- 
phon fu un apostat în contra lui Osiris deul pri- 
maru şi părintele Pharaonilor. Cultul şi adorația se 
dă lui Osiris, şi blestemul şi execraţia lui Typhon. 
Osiris, cum ammu dice eră Dumnedeu, şi Îyphon 
eră Satan. Unul din liberalii Egyptului, Cecrope 
adversariu aquestei doctrine nu lăssd pe Saturnu 
învig&tor, ci revolutionarului Jupiter sau Joie îi 
dette triumphul şi adorația; în Grecia Revoluţia 
deveni Divinitate, iar Autoritatea primară, objetul 
urrei generale. 
Moyse în locu de a creă divinităţi și da le 

punne în luptă, demonstră pe singurul Dum- 
nedeu de Dumnedeu al tutulor quellor que rumpu 
jugul sclaviei. Ideea sau fondul 8 tot aqueli'a 
form'a însă sau expressia diftere. Moysă adessea, 
este qualificat sau accusat de myslicismu; ânsă 
quina se exprimă mai pe facă, Cecropismul or hel- 
lenismul prin allegoriile Fabulei, puind pe Autori- 
tatea vechie pe Saturnu în luptă cu Revoluiia= 
Jupiter que devine divinitate unui popol nuou, 
sau Moyst que se exprimă curat : « Eu sunt Dum-- 
nedeu que exduce din cas'a Servituţii? » 

Apoi unde este egalitatea, în Revoluţia helle- 
nică, quând mai jos de quât Joie, deul quellor 
potenţi, al Excellentielor şi Alţetelor revolutionare 
mai pune atâţia alţi dei inferiori și debili drept 
protectori ai clasilor laboridse, că Vulcan al fau.- 
rarilor, că Mercur al commercianţilor, că Pan, 
Phaoni, Sylvani ai păstorilor, că Cerere a labora- 
torilor, etc.? Vede-se în aquel cu adeverat mysti= 
cismu al Fabulelor egalitatea que se învedereadă 
întrun singur Dumnedeu tată commun al tutulor 
Smenilor, şi protector, nu al Pharaonilor, ci al po- 
polilor que esu din servitute la libertate? 

Aquesta este primul cuvânt sau raționament 
positiv, dintr'ânsul deculă alt cuvânt, probibitiv. 

3 Vers. « Să nu aibi alţi Dumnedei afară de 
mine. » 

Dagqua ai un singur Dumnedeu de unde pur- 
cede egalitatea ; să nu aibi alți Dumnedei de unde 
se nascu clasi şi caste, şi tâtă idolatria, de unde 
se nasce învăţul de a se prosternă, şi totă sclavia 
şi servitutea. 

4 Vers, « Să nu faci ţie idoli. » 
5 Vers. « Sa nu te închini lor. » Aqui învederat 

şi a nume şi în adins nu se iartă Omului nici un 
idol, nici o adorare; cu aqueste doă versete se ful- 
geră t6ta tyrannia, tot despotismul, tâtă proster- 
narea,: thronuri, scepire, corone, tiare cadu jos. 
Omului i se împune a ținne capul în sus drept 
către unul singur Dumnedeu şi a nu se plecă în- 
aintea nici unui idol pământescu, quăci de aqui 
vine servitutea şi sclavia; şi de vor facce pă- 
rinţii una că aqueasta, de vor inaiţă şi acclamă vre 
un idol, fiă nsuşi şi neînsulflețit, que nu quere 
listă civilă şi dotaţiuni, și junii şi filiele popolului, 
de vor înălță şi acclamă cu atâta mai virtos vre 
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un idol însufflețit, peste filii vă ave să cagă resul- 
tatele unei assemenea apostasii, quă învederat 
conchide rationamentul adăogind : 

« Quăci eu sunt Domnul Dumnedeu t&u, Dum- 
nedeu zelot (gelos Dumnedeu este quel que voiesce 
a conservă libertăţile 6menilor) que redă păcatele 
părinților peste fii pînă la a treia şi a patra ge- 
neraţiă quellor que mă urrescu. 

Este în adevăr una cu ă urrî pe Dumnedeu, da- 
qua aquesta mântuind din servitute, popolul de 
bună voie se pune sub jugu nuou, facându'şi un 
idol, d'ori-que de natură vă fi; quăci idolul quere 
adoraţiă, şi adoraţia umilă pe quel que se pro- 
sternă, — Nu quei que caută astadi dintre Ro- 
mâni, un idol, un principe străin cu dreptu 
divin, nu aquestia vor simți resultatele nebuniei şi 
păcatelor lor, quâci ei pâte quă se aşteptă şi la plă- 
cinte, ci lii lor şi filii filiilor lor pînă la a treia 
şi a patra generaţid. Atât este de zelot Dumnedeu 
que rumpe ferrele quellor sclavi! 

6 Vers. « Si quel que face misericordiă la mii 
quellor que me dilegu şi ținu preceptele melle. » 

Quare fură preceptele lui de quât a'şi conservă 
Omul demnitatea şi libertatea, a nu'şi facce nici un 
idol? Pentru aqueia que sciu a conservă aqueste 
precepte vedeţi quâi este de misericordios, quă nu 
recompensă pînă la a treia şi a patra generaţiă, ci 
în mii ce generaţiuni. Aşă e natur'a Adeverului que 
este eternu ; şi aşă natur'a errrei şi a Minciunii, 
quă printr'o lege providentiale nu dură; quăci de se 
întâmplă a se abatte părinţii din demnitatea uma- 
nă şi nationale, filii în adev&r simtu consequin- 
țele, ânsă după quâte-vă generaţiuni vedu errârile 
părinţilor, şi sclavul iar devine liber. Quât sunt 
de consolatâre aqueste doă cuvinte din versetele 
5 şi 6! 

7 Vers. « Să nu iei numele Domnului Dumne- 
deului t&u în deşert; quăci nu vă curăţi Domnul 
pe quel que ia numele.lui în deşert. » 

Este materiă de a se facce volume întrege din 
gingur'a expressiă : « quă nu vă curăţi Domnul 
pe quel que ia numele lui în deșert. » Numai Ade- 
vărul curăță şi mântue pe Omu; jurămintele nu 
spală pe nimeni: quine fură se jură, şi vice-versa, 
fură neîncetat quel que se jură, şi din necurat 
mai spureat se face. Adevărul singur dice lui nu, 
nu, şi lui aşă aşă, şi remâne în eternu curat. 

3 Vers. « Addu'ţi a minte de dioa Sâmbetelor 
spre a o sanctifică pe dânsa. » 

Addu'ţi ăminte de dioa repaoselor, ori-quare vă îi 
aqueea ; aqui se determină a şeptea. Sese dille ti 
se iarta a lucră pentru tine, pentru ai casei talle, 
pentru egoismul individual şi al familiei; dioa a 
septea a repaoselor, addu'ţi a minte sprea o sanc- 
tifică, a te occupă într'ânsă de Dumnegeu que nu 
2 appărătorul Pharaonilor, ci quel que scapă din 
cas a Servituţii ; şi aquestu Dumnedeu nevădut, pe 
pământ nu se personifică de quâi în Natio, în 
Patriă în quelle de commun alle societăţii. In 
dioa a septea, spre a o sanctifică,cată să te occupi 
de quelie commune, de quelle folositore societăţii; 
şi un'a că aqueasta mai târdiu împliniau assem- 
bleele sau synagogele fiă quăria commune, unde 
quei vechi se addunau și se consultau între sine, 
şi unde quei juni învăță a se consultă, adică a 
vorbi şi a ascultă cum se cuvine. 

Aquestea pentru părțile quelle active alle Na- 
ţiunii. Apoi que mai uman şi mai misericordios nu 
numai pentru copii, şi servitori, ci şi pentru &n- 
suşi. vitele de labâre, pentru îot que & passivu? 

10 Vers. « ... să nu faci în aquea di nici o faptă 
nici tu, nici filiul tău, niei filia ta, nici domesticul 
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tău, nici domestica ta, nici boul teu, nici subjugalul 
t&u, nici proselytul (străin) que locuesce la tine, » 

41 Vers. « Qudci în şese dille făcă Dumnedeu 
cerul şi terr'a... şi încetă în dioa a şeptea. » 

Agui se arată caus'a pentru que să lucre Omul 
şese dille şi în a şeptea să fiă în repaos sanctifi- 
cându-o. Spre a convinge popolul Hebreu, îi dă un 
cuvânt que nu se întemeiă de quât pâte pe tradi- 
țiunile nationali. Este timpul ânsă a arătă quă de- 
calogul se mai repetă âncă o dată în Deuteronomiu 
capu V, şi acolo se observă quâte-va variaţiuni în- 
semn&tdre în vorbe, în construţia phrasilor şi ân- 
suşi în idei; acolo în locu de a adducce înainte 
cuvântul creațiunii, dice : cată a lăssă repaos do- 
mesticului şi vitei şi argatului, (nu pentru qud 
Dumnedeu cred lumea şi încetd a stptea di) ci 
pentru quă: 

« Să "ţi adduci ă minte guă şi tu ai fost dome- 
slicu (servu) în pământul Egyptului, şi ie exdusse 
Domnului Dumnedeu de acolo cu mână tare şi cu 
bracu înalt, şi de aqueasta îţi constitui Domnul 
Dumnedeul t&u spre a ţinne dioa sâmbetelor (re- 
paoselor) şi a o sanctifică pe dânsa. » 

Pentru que 6re este aqueastă schimbare aqui în 
Deuteronomiu. Pâte-se a se crede qui autorul a 
uitat queea que a scris şi a repetat de mii de ori 
în cartea Exodului? Nu, ci attunci popolul nu 
eră atât de preparat spre a simţi valorea libertă- 
fii, şi i se dă un cuvânt tradiţional; În Deutero- 
nomiu i se dă cuvântul quel mai logicu şi quel 
quare singur eră scopul lui Moyst, cuvântul liber- 
tătii, adducând ăminte quellui emancipat de a 
cugetă la starea lui din ainte spre a nu recăde 
într'ensă şi să aibă misericordiă de que! scăpătat, 
de domesiicu şi argat şi pînă ânsuşi de vită. 

Versetele următâre se întellegu de sine : 
12 Vers. « Ondră pe tatăl tău şi pe mamă ta...» 

Rationament positivu că şi despre ființa unui sin- 
gur Dumnedeu din quare deculă tâte, că şi sanc- 
tificarea dillei repaoselor. 

43 Vers. « Să nu uccidi. » 
Commentatorii adaogă : nici cu sabia nici cu 

limb'a, 
14 Vers. « Să nu pre-curvesci. » 
Aqueastă vorbă, formătă în românesce de primii 

traducători români, nu exprimă în speiă adulte- 
riul, ci pre-curvia în genere sau passiunea furni- 
caliunii. Mocyeuzw în hellenica însemneadă a com- 
mitte adulteriu, adică fiind însurat sau măritată a 
dori sau a ave femee alta şi barbăt altul; a prâ- 
curvi ânsă însemnâdă ori-que furnicaţiă peste 
messură, fiă casatorit sau necassătorit quinevă. 
Decalogul lui Moysă nu este aşă de riguros că noi 
traducătorii moderni. Caus'a se vede quă unde 
suni vorbe multe şi mari, acolo fapte puține. 
Moysă îţi dice : nu committe adulteriu ; călugărul 
îți dice nu precuroi. Tsine ellu re preceptul? 

Tot preceptul aquest'a aitunci €& dreptu quând 
nu e de quât că o explicatiă a preceptului şi deculă 
dintr ânsul : « Să nu poftesci nimicu que este al 
altuia. » 

15 Vers. « Să nu furi. » 
„Philon din Alexandria a făcut o carte întrâgă 
assupra decalogului, şi venind la versetul aquest'a 
adaoge : 

« Fur este ăquella, que aspiră la bunurile altuia; 
fur este tot inemicul averii publice, tot quel que 
adună cu forta sau cu astuţia averile particulari 
(audiţi călugărilor que ne-aţi despuiat de averile 
părintilor?); fur este quel que ia dela quei mai 
mulţi şi scăpătați spre a dă quellor mai pucini și 
privelegiaţi; furi sunt toti quei în putere que
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devasta, cetăţi şi ţărre întrege, netemânduse de 
pedepse şi credânduse mai presus de legi; luri 
sunt âncă aqueia que din natur'a lor favorisă oli- 
garchia, nu respiră de quât dynastiă, despotismu, 
răpind în tote părţile şi accoperindu 'şi nelegiuirea 
cu numele oneste de guvernu şi de imperiu. Eccă, 
dice D. Cahen queea que scriă un Hebreu într'o 
cetate a Africei subt domnirea lui Caligula. » 

Noi ânsă adaogim : Vedeţi şi queea que dicea 
Christu şi Apostolii sei subt Domnirea lui Tiberiu, 

16 Vers. « Si nu mărturesci strâmb assupra 
appropelui tu, mărturiă mincin6să. » 

De quelle mai multe ori un precept în articol de 
lege se pote explică în differinte moduri, şi alte 
ori se pare incomplect, daqua cititorul nu se iden- 
tifică cu cugetul legiuitorului, cu caracterul lui, cu 
scopul lui. 

« Să nu mărturesei strâmb » bine, îşi vă, dicee 
quineva,; ânsă a mărturi dreptu, mărturiă ade- 
verată, legea mi o prescriă s'o facu în tot dauna. 
— Ansă quare fu scopul legiuitorului de quât a 
facce tot d auna bine, şi nici 0 dată rău? A măr- 
turi strâmbu l6rie a dessea facce rău; ă mărturi 
drept forte adessea facce bine. Vin ânsă împregiu- 
rări quând a mărturi quineva adevărul ast fel 
cum a vădut cu ochii şi a audit cu urechile, fără 
ă facce nici un bine quellui que îl întrebă sau îl 
cerceteadă or în parte or în aintea judicăţii, face 
mare rău quellui despre quare este întrebat. Spre 
exemplu în discordii de familliă, de frați şi amici, 
în discordii şi lupte civili, în timpu de invasiuni alle 
inemicilor, que se cuvine a facee quând quinevă 
esie chiemat a mărturi ? facce quinevă atâta bine 
bărbatului, quât r&u pote facce femeii şi copiilor 
de vă spunne tot que s' a întâmplat a vedă făcând 
pe femee? cuvine-se a luă pâtra şi a dă ellu ân- 
ifiu în capul addulteriei, mărturind mărturiă 
adevărată? Se certă doi frați sau amici; şi esci 
chiemat a mărturi adevărul; daqua ânsă vedi 
qud adevărul vă apprinde cearta pînă la urră ne- 
slinsă, cuvine-se 6re a'lspunne sau al tăc6?—Vin 
innemicii, şi apprâpele t&u este prepus de păreri 
contrarii, faci atâta bine inemicilor, pe quât r&u 
faci compatriotului şi patriei talle mărturind 
mărturiă adevărată? — Vedi de unele că aquestea 
decalogul nu însemneadă dece commandamente 
sau porunce, ci gece cuvinte sau raționamente. Min- 
tea sau raţia umană învâță pe omu quând cu măr- 
turia sau deposiaţia sa facce bine sau rău, şi măr- 
turesce drept quând vede qus face bine, în genere 
mărturesce drept quând vede quel puțin qus bi- 
nele que face în genere 8 mai mare de quât râul 
que face în parte aquelluia mai vîrtos que merită 
a, luă după faptele salle din systemă, de messerie, 
sau din rea deprindere. lar daqua simţe qud măr- 
turia drâptă, fară a făce bine nimului, adduce rău 
în genere şi în parte, attunci tace adevărul, sau 
spunne şi o minciune innocente ; daqua vede iară 
quă mărturia dreptă face bine în parle şi face rău 
în genere, cugetă muit pînă ă se decide ă mărtu- 

„ri tot que scie. De aqueea iar o repetu decalo- 
gul este dece cuvinte iar nu dece porunce ; quăci 
porunc'a cală a se execută din vorbă în vorbă, iar 
cuvântul sau raționarea n' are înainte de quât bi- 
nele şi iar binele. Nebunul numai, omul fară 
minte, fară judicată, fară cuvânt, face mai rău şi 
de quât copii tevribili; que vede aqueea spune şi 
quând îl întrebă şi quând nu '] întrebă nimeni ; şi 
aqua se întâmplă a sci şi carte şi a fi audit or 

citit vre o dată decalogul, se crede şi omu dreptu, 
cuvios quă împlinesce, daqua nu tâte încai una din 
quelle que ellu numesce dece porunce; la tâte mi-   
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serabi] şi călcător de lege, nu mai aqui îl appucă 
respectul de lege. 

A mărturi strâmb, este în adevăr un păcat 
quând facce râu cuivă, pe quât bine nu pâte facce 
altuia; ă calomniă ânsă este tot d' auna a facce 
r&u şi nici o dată bine, este gradul quel mai după 
urmă al mărturiei mincinose. Marturul este mai 
adessea, chiemat şi ânsuşi şi forțat a spunne que 
scie, unde ealomniatorul, nechiemat de nimeni, 
de sine, din invidiă, din r&utate spune relle que 
ellu singur mai bine de quât toţi scie quă quel 
calomniat nu le are, nu le-a commis. Nimeni nu 
scie adevărul mai bine de quât calomniatorul. 

Pentru que 6re Moysă nu vorbesce nimicu des- 
pre calomniator? Aqueasta învedereadă or qud 
lumea pe atiunei eră aşă de simplă în quât nu 
cunoscea monstruositatea aqueasta, or qud viciu- 
rile prohibite dela quel mai micu, cu mai mare 
cuvânt cătă, a se înțellege qu5 sunt reprobate 
quând ajungu în graduri mai detestabili. 

Se dice : ondră pe părinţi ; şi legea nici de cum 
nu esce incoplectă daqua nu adaoge şi « nu batte 
nu 6mori pe părinţi. » 

Se dice assemenea : nu uccide, şi legea nu este 
incomplectă daqua nu adaoge şi « nu te sinuc: 
cide, » 
Assemenea cu nu mărturi strâmb, legea nici 

de cum nu este incompleetă, daqua nu adaoge : nu 
calomniă. 

Eccă şi alt cuvânt pentru quare aqueste dece 
articole se dicu decalogu ; qusei mintea umană şi 
raționarea singură dice, daqua viciul micu este 
un rău, quât de mare rău nu vă fi viciul gigante, 
viciul desmesurat, viciul monstruos. 

  

In versiunea hebraică versetele 13, 14, 45 şi 16 
se coprind în singurul verset 13. îi 

41 Vers. « Să nu poflesci mulierea apprâpelui 
tău, să nu poflesci cas'a apprâpelui tău, nici, țâr- 
rin'a lui, nici dumesticul lui, nici domestica lui... » 

N" avem a facce altă observaţiă aquestui articol 
de quât quă închieiă decalogul prin a împune frâu 
instineului que se numesce cupiditate,de unde vinu 
şi se nascu tote rellele. Dorind que nu 8 al său, din 
dorinţă vine furarea, de aqui mai adesea şi ucci- 
derea ; — Omul cupidu este avar, injustu, violent 
şi cu un cuvânt este sau devine capabil de tâte, 
trădător, calomniator, sacrilegiu ; Cupiditatea este 
mam'a viciurilor. - 

Să mai facem âncd o observaţid litterariă. Să nu 
poflesci este un verb activu, şi prin urmare quere 
un regim directu sau casul accusativ : aşă mulie- 
rea, cas'a, țârrin'a, domesticul domestic'a... sunt în 
accusativu sau în regim directu pentru quă sunt 
objete de natur'a lor să fiă individuali şi distinc- 
live. Textul hellenicu le punne assemenea firesce 
în accusativ : zăv vvataa, măv oxtay, mov dppăv, zăy 
nzida, răy natdlaray — De aqui în ainte ânsă, obje- 
tele sunt puse în ablativu sau după cum se dice 
în grecesce în genetiv : z0i foăs, zoi Ynotuyloy, navzâs 
zrâyovys, Şi apoi închieiă iar cu aceusativul sa, ete, 
La mulţi se pări aqueastă schimbare de cons- 
trucţid că un sollicismu făcut de Hebreii traducă- 
tori; nu & solicismu, ci 0 învederată constructiă 
logică, | 

« Nu pofli înuliera altuia » este natural a se 
dice mai vîrtos unde nu este iertată polygamia, a 

| dicce ânsă nici boul lui nu este logicu de şi este 
grammatical quăci un omu pâte ave mai multi 
boi, mai multi asini, mai multe vite; aqueste ob- 
jete dar se punu în ablativ şi se dice nici din boii 
lui, nici din asinii lui, nici din ori-quare din vitele
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lui; quând vine iară la închieiare la un singur cu- 
vânt, attunci închieă iar cu accusativul, adică : nici 
quâte sunt alle apprâpelui teu. Pentru quâti cu- 
noscu limb'a hellenică n” avem a le dă cuvânt 
pentru que singularul ec, etc., ' am tradus cu 
din boi şi nu din bou. Se sciă, quă assemenea vorbe 
şi mai vîrtos în stylul biblicu 4 fanos însemnedă 
armentul, herghelia, iar nu €pa, 5 ss însemnedă 
boii, iar nu boul. Asi fel gicem si noi adessea : aşă 
& firea boului, calului, etc., în locu de a dice firea 
boilor, cailor, etc. 
Terminăm însemnările n6stre despre decalogu 

închieiând quă aqueastă charti coprinde principele 
următore : 

12 Unitatea, compusă a unui Dumnedeu, quel 
que exduce din cas'a Servituţii. şi prin urmare 
egalitatea 6menilor şi libertatea lor. 

20 Unitatea compusă a Umanității şi prin ur- 
mare a fiă-quăria naţionalităţi că individ collectiv. 

Puterile idte reunite în El-Ea sau în Ens sau 
Jehovah; filii patriei toti reuniti în numele Israel 
(invingător cu Dumnedeu şi tare cu Gmenii). 

30 Datoria Omului de a nu se prosternă înaintea 
nici unei ființe sau assem&nări; datoria Omului d* 
a nu cundsce alt Domnu de quât pe Domnul que 
mântuiă din cas'a Servituţii. — Aqueastă datorie 
are în sine val6rea mai mult de quât tâte dreptu- 
rile. 

40 Dreptul popolului de a se adună de rigâre o 
dată pe septămână spre a se coneertă despre alle 
communei şi alle Patriei ; şi datoriă tot de o dată 
la fiă-quare de a consacră Patriei sau Umanitătii 
o i pe săptămână în interesele şi binele publieu. 
— Drept al popolului, daqua guvernul 'iar închide 
synagog'a sau assembleea; datorie a cetăţeanului, 
daqua aguest'a s' ar codi, 

50 Infine dreptul și datoria fiă-quăruia de 
a respectă persânele, începând dela Părinţi pînă la 
quel mai din urmă din concetăţeni, şi proprietaţile, 
începend dela casă şi țârrină pînă la quea mai du- 
pă urmă vită. A respectă în genere vă sa dică a fi 
respectat. Prin urmare şi agueasta este mai mult 
un drept de quât o datorie, qudei fia-quare este 
unul singur în totalitatea unui popol sau unei 
commune ; şi que ar pute ellu înaintea atâtor 
înşi de nu ar' ave dreptul dea ise respectă persân'a 
şi averea. de a nu pofii nimeni alle lui. 

Unde sunt poruncele în aqueste principe: sau de 
sunt porunce sunt că poruncele fiă-quăruia Ade- 
văr, liă-quăria realități. 

In adevăr nici un commandament nu 8 asă de 
tare şi fatal că commandamentele Adevărului : El 
dice la totu Omul : doe si doe facu patru. Facă-le 
quine pote mai mult sau mai pucin de quât patru. 
Adevărurile sunt legile nestrămutabili şi eterne 
alle lui Dumnedeu pe quare nici ânsusi Dumne- 
deu nu le pâte călcă, quăci ar” încetă de a fi Dum- 
nedeu în dată que s ar” încercă a le violă. Aqueste 
legi au existat de o dată cu Dumnedeu mai 'nainte 
de crearea lumii şi vor există în eternu. Fiă-quine 
cată a plecă capul înaintea lor şi a mărturi qud 
aşă sunt pentru 6nsusi binele seu. A diece quă 
trei unghiuri alle triunghiului sunt egali la doă un- 
ghiuri drepte este a învederă quă scie adevărul a- 
quesla, esle a 'şi plecă capul și a offeri omagiu 
Adevărului, 

Inexorabili sunt commandamente!e Adevărului, 
şi de aqucea se revoltă asupra lor toţi despoții de 
0 parle şi toții filii Minciunii de alt'a. Tare se spe- 
viă de Adevir şi despoții monarchici, şi despoţii 
anarchici, toţi furii și briganţii cu un cuvânt. 
Acum, că nici o dată, scriând aqueste linii, pri-   

cepurăm, ințellesserăm pentru que unii se revoltă , 
şi cu atâta turbare strigă, nu mai vrem comman- 
damente, nu mai vrem Dumnedeu; jos 0 data cu 
dânsele! Lor nu le este atât de commandameniele 
umane que le poiu călcă nepedepsit, şi de quare 
nu se tem atât; lor de Adevăr le passă mai mult, 
quă aquella numai nu se schimbă, nu se pâte călcă 
din momentul în quare & recunoscut în genere. 

De ar fi fost în decalogu nisce adevăruri de 
aquellea que se dicu relative recunoscute numai de 
o fractiune a umanităţii, nu "iar fi întăritat aţâta. 
Eternitatea şi generalitatea lor îi speriă, şi strigă: 
jos o dată cu assemenea commandamente! 

Mai avem un respuns a facce agquellor que dicu: 
pentru que Moyst că un impostor să dea agqueste 
precepte cum şi quelle Jalte legi în numele lui 
Dumnedeu? 

Intr al cui nume ânsă voiaţi o 6meni ă le da? 
în numele său? attunei în adever ar' fi minţit că 
un impostor; pentru quă adevărurile eterne nu 
sunt alle nimului, sunt alle lui Dumnedeu, sau 
vorbind mai concret sunt alle Omenirii întregi, tre- 
cute, presente şi fiitâre. Si apoi şi de ar' îi fost 
aqueste adevăruri sau unele din aquestea alle lui 
Moysă, alle minţii sau rationării salle, quine “i a 
dat mintea ? şi unde ar' mai fi fost egalitatea com- 
plectă que doriă a stabili Moysk? De le-ar” fi dat 
dela sine şi le-ar” fi adoptat omenii prin raţionarea 
lor, ellu ar” fi trecut de un omu mai presus de 
queilalţi. Scopul lui ânsă n' a fost să facă caste şi 
Clasi, şi distiucțiuni în aintea Adevărului şi a Legii. 
Eilu adună popolul întregu în quare intră şi ellu 
însuşi că un membru, că un individ, şi face în umi- 
litatea şi modestia sa a vorbi Dumnegeu. Lingua- 
giul aquesta ânsă se exprimă prin semne, prin 
symboluri, prin embleme, allegorii, prin queea 
infine que se dice anthropomorphismu, dând lui 
Dumnedeu voce şi assemănări umane qua să potă 
mai facil întellege omul. Tot ânsă que este greu 
& quă nu e propriu la tot omul de a facce să vor- 
bească Dumnedeu. Invan vă dicce quinevă nu unui 
popol întregu sau umanitaţii, ci însuşi filiului său 
copillu fiind : Fătul meu, Dumnedeu dice quă 
doă şi doă facu trei sau cinci. Copiilul quând vă 
judică vă dice : sau Dumnedeu sau tata n' a dis 
adevărul. Qua să vorbească quinevă în numele iui 
Dumnegeu cată să spuiă nisce adevăruri de aquel- 
lea que le adoptă toţi popolii din toți timpii şi din 
tâte locurile. 

De aqueea şi credintele sau relegile în quâte se 
învoiescu tâte că în decalogu și aliele, nu îşi dau 
luptă ; în quâte difleru, au cuvânt d! a diece qud 
nu suat dela Dumnegeu, qutci de ar” fi dela Dum- 
negeu, le-ar adoptă toți menii. 

Hebreul, Chrestinul, Tureul, Brahmanul, ido- 
latru recundsce quă nu este binea fură, a ue- 
cide, etc. Ride ânsă Chrestinul quând aude quă 
Tureulețul înveţă în catechismul seu că o dogmă 
să scie quâte €pe a avut Mahomet şi cum eră nu- 
mele fiă quăria; şi din contra la altele vide Tur- 
cul quând aude pe Hebreu şi pe Chrestin quâte 
paradoxe tâte, que nu pot veni dela, Dumnedeu, ci 
dela omeni interesaţi, 

O data, de quând & historia, o dată numai a 
vorbit Dumnegeu pe muntele Sină, pentru quă 
o dată numai s' a spus nisce adeveruri atât de 
etevne. 

Si quând un alt Omu sau o altă Naţiă vă dă 
lumii nisce adevăruri nuoă. mântuitdre şi tot as- 
semenea de eterne, vă minţi de va dicce quă le-a 
inventat dela sine. Adevărul nu se înventă, ci se 
află, Eilu există din eternitate şi quine caută îl
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află, Dumnedeu ânsuşi vorbesce, quând vorbesce 
Adevărul prin gură umană, sau prin semne 
umane. 

  

Mai vine un respuns la quei que dicu quă Dum- 
nedeu nu există, quă Dumnedeu t un mythu, o 
ficțiune că tote ficliunile Fabulei, că Neptun, că 
Pluton, că Cerber, că Graţiele, că Furiiele, şi că 
&nsusi Jupiter. 

Aquestea în adevăr sunt nisce fictiunii, quăci n' 
au existat, nu există ; şi quesliunea nâstră, ques- 
tiunea biblică, evangelică şi ânsuşi coranică este 
despre queea sau despre quel que există. Minciu- 
nea este, a dicce queea que nu există. Adeverul este 
a dicce queea que există. Binele stă în ordinea na- 
turale a lucrurilor, răul stă în resturnarea ordi- 
nei naturali. Ori-que lege resiârnă ordinea sau 
legile eterne alle Provedintei, nu adduce de quât 
răul currând sau mai târdiu. Binele este un que 
positiv, Răul este un que negativu. Personificaţia 
răului s' a dis Satan; Satan dară este o ficțiune 
că şi Pluton; Personificaţia, Binelui sau a ordinii 
naturali s' a dis Dumnedeu: Dumnedeu dară nu 
€ fictiune, şi cu atâţ mai virtos quând numele lui, 
definitia lui este Exs, sau quel que este. Quel que 
este nu € fictiune, quel que nu este & fictiune. Dar 
aquest Ens s' a tradus pe grecesce ds, pe alte 
limbe Deus, Deu, Dumnedeu, Dio,. Dieu, Got, 
Allah, Bog, ete., traductiiele vorbelor din limbă 
în alta nu facu nici o data equaţiuni mathematice. 
Fiă-que Mosaist, ânsă, fiă-que Chrestin şi Musul- 
man nu întellege în limba sa cu numele que dă 
Fiinţei Supreme sau Adevăratei Fiinte de quât queea 
que Moyse a înțelles prin Ens în mascule și în fe- 
mine tot de o dată, în activ şi în pâssiv. Quine dar 
este absurd şi desraționeadă, quel quare dice quă 
Ensul sau Fiinta există, sau quei quare dice qub 
Fiinta sau Ensul este o fictiune? Aquella este 
Dumnedeu, o 6meni, aquella este Fiinta prin ex- 
cellență quel quare în eternu există. Tot que & 
trecător este în adever un Ens, o Fiinţă, ânsă tre- 
către. 

Dar îşi faccu Despoţii şi Sclavii un Dumnedeu 
cu curte, cu ministri, cu armate, cu concerte şi 
danțuri, cu carcere şi Siberii, cu favoriţi şi disgra- 
tiați, elc., ete., aquelia& o fictiune, aquell'a este quel 
que nu există, este Dumnedeul Pharaonilor şi al 
Selavilor. — Dar îşi facu Selbaticii nisce Fetice mai 
scalimbate şi mai hidose de quât dânsi, dar îsi facu 
Gmenii nestabiliţi şi nesciitori âncă de que este fa- 
millia un Dumnedeu că Jupiter que âmblă dela 
Danae la Alemene şi la Leda, dela Europa la Ga- 
nimede, şi se preface quând în ploie de aur, quând 
în lebădă, quând în taur quând în aquila; Dar îşi 
face Solomon un Sabaoth que se tot haite cu Demo- 
nii şi nu "i mai învige pînă în dioa de astădi, etc.; 
aqucia nu sunt quel que este, aqueia sunt queea 
que nu este, - 

Quând fiă-quare omu îşi facco pe Dumnedeu 
după assemânarea sa, aquellu Dumnedeu este în 
adevăr o fictiune, şi nu pâie există, pere cu înain- 
are etătii individului şi popolilor, pere că Osiris 
că Saturnu, că Jupiter şi că tâte fictiunile. Numai 
Quei que este aquella nu pere. 

Selbaticul, iarăşi o mai repetăn, îşi face pe Dum- 
nedeu selbaticu ; Barbăârul îl face mai barbar de 
quât dânsul; libertinul îl face şi mai libevtin : Ta- 
tăl de familiiă îl face Părinte atot-misericordios; 
despotul îl face mai despost de quât pe sineşi; 
Sclavul ânsă, printr” o fatalitate, nu '] face selavu ci 
mai crunt, mai tare şi mai despot de quât toți des- 
poţii. Aquestea ânsă que învedereadă? Insemneadă   
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quă deii plasmaţi de imaginaţia 6menilor peru că 
nisce fictiuni, şi quă Quel que este a existăt, există 
şi vă există; şi prob'a este quă sentimentul despre 
dânsul este înnăscut în noi că şi sentimentul despre 
frumos şi urit, despre justu şi injustu. Atât nu pâte 
Omul fară sentimentul despre divinitate, în quât 
a preferit a divinisă animale, arburi şi petre, şi 
numai să nu remâiă fard Dumnegdeu. Quând dar 
vin Gmeni că Moyse şi ne arată qud adevăratul 
Dumnedeu este (Quel que este, şi quel quare mân- 
tue popolii din cas'a Servituţii ; atiunci să ne scu- 
lăm şi să dicem qud nu & Dumnedeu!'ci lassă, 
Domnule Proudhon, să dică aqueasta Pharaonii şi 
Phariseii şi Cărturari pe quari dici quă îi combaţi ; 
pentru quă Dumnedeul lor nu este Quel que este; 
jar nu îndemnă popolii pe quari dici quă voiesci 
ai mântui din servitute a crede şi a dicee un'a că 
aqueast'a. Cu Doctrinele Domnici vâstre nu faceţi 
de quât a strînge şi perpetuă și mai mult ferrele 
Selaviei. 

De multe ori ne-ammu propus să fim mai mar- 
ginit în notiţiele nostre, şi din que în que ne des- 
teptăm qui aquestea devin forte întinse. 

Caus'a este qus scriind pentru Români que n” au 
mai de nici unele, şi propuindu-ne a le da Biblia 
que nu însemneadă de quât Cartea, cu quât ne 
ammu intinde de mult, tot n' ammu ajunge ă le 
dă cum sedice : cartea tota. 

Al doilea, quare cste şi mai principal, este qud 
Testamentul quel Vechiu şi Nuou, fiind din natu- 
va lor, din originea lor că nisce fulgere în mâinile 
popolilor împilati încontra Pharaonilor şi Cesari- 
lor, din nepriceperea popolilor ajunseră a fi nisce 
arme alle împilătorilor şi speculatorilor Omenirii 
în contra ei. Do unde dar quci que se dicu philo- 
sophi, umanitari, liberali, s' ar cuveni a se încer- 
că ă desarmă pe Pharaoni, şi a dă fulgerele Bi- 
bliei şi Evangelielor în mâinile popolilor; ei nu 
facu de quât a batjocori aquelle arme que singure 
pot liberă dela despot pînă Ia selavu şi ă înfrăți pe 
toţi, Queea que a fost şi pote fi tăria şi cuvântul din 
quelle mai mari alle popolilor, Philosophii făcură 
a deveni tăria şi cuvântul despoților. Neputând 
batte pharaonii, neputând batte pe pharisei şi pe 
cărturari, se pusser a batte Religia şi Biseric'a, a 
quăria sarcină şi datoria n” a fost în tot d' auna de 
quât a protestă în contra cumplitilor, nelegiuitilor, 
tutulor Pharaonilor, Neronilor. Domicianilor an- 
tinci şi moderni. Ori-ungde & o Biserică înălțată şi 
cu Crucea d' assupra ei, acolo & o necontenită pro- 
testaţiă în contra Monarchului cumplit şi nele- 
giuit, în contra judelui părtinitor, încontru avutu- 
lui far rerunchi. Quână vedu, quând arătu Filiu- 
lui meu pe Christu cu mâinile legate, răpăind 
vergele pe membrii lui ammorţiţi, sîruind sângele 
din plagele lui, şi cu ochii ardicaţi la ceru, şi îmi 
dicu şi dicu filiului meu 6ce& Dumnedeu teu! Cu 
guine semănă aquest Dumnedeu? Cu Czarul, cu 
Kaiserul, cu Sultanul, cu Erodii de Domnişori ai 
României, cu Ciocoiul boierit, cu marţialii de officeri, 
cu millionerii bancheri, cu Pre sânţiţii Patriarchi, 
Metropoliţi. Episcopi, Egumeni şi cuviosi călugări, 
cu quel din urmă din negugători şi din zarafi, cu 
mine &nsusi proscrisul, cu popolul infine que șede 
la casele salle, sau cu aqueia pe quari îi vedeam 
0 dinidră purtându'i armăşeii pe strade, despuiaţi 
pînă în brâu şi cu carnea venttă inflată şi sânge- 
vândă pe spete? — Quând îl vedu spândurat pe 
Cruce între doi tilhari cu cunună de spini pe capu, 
şi dicu tceă Dumnedeul t&u, cu quine semenă 
aquel Dumnedeu qua să cutedu a '] batjocori fă-
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cându 1 complice al tutulor potentaţilor şi împilăto- 
rilor Omenirii dela monarchu pînă la quel după 
armă sbir? Biserica dar que ne înfacistdă un 
assemenea Dumnedeu este Mama scăpătaților, 
quellor închisi în carcere, quellor que gemu în 
ferre, quellor que sunt allungaţi pentru Dreptate 
şi adevăr, Mama, văduvelor şi orphanilor. Nimeni n” 
a cunoscut adevărul aquesta că politic'a Turciei Ia- 
niciare. Aquea politică numai nu lăsă a se ardică, 
vre o Biserică în sus şi a'si încorună la vederea, 
Gmenilor crestetul cu Crucea, pentru quă turnul 
aquella, capul aquelia, Crucea aqueea eră o pro- 
testatid assupra Despotismului, — Veniră apoi 
philosophii şi voird a o cufundă mai jos şi de 
quât pământul, a o distrugge a o desfiintă cu to-. 
tul. Que se facă o biată mamă quând vede quă filii 
ei pe guari "ia crescut şi "i a ferit de tâte rellele, 
se scolă assupra ei să o ommâre? Aleargă a 
străini să o scape, aleargă la ânsuşi innemicii ei 
que daqua nu mai mult quel puţin o lassă a trăj, 
şi a trăi infine tot pentru aquesti filii ingraţii, 
quăci nici o doctrină umană pînă acum nu co- 
prinde âncă atâtea principe de egalitate, de liber- 
tate de mântuire, cu un cuvânt, că Biseric'a lui 
Christu. In tabernacul află mântuire numai He- 
breul, în Giamie află mântuire numai Mahome- 
tanul; în Biserica lui Christu află mântuire idte 
naţiunile şi tote religiunile. Tabernaculul n” a dat 
drept de cetate quellui necircontaiat; Giamia n” a 
dat drept de cetate quellui numit Ghiaur. Hebrei 
ânst se emancipă în societăţile chrestine. Româ- 
nii avură generositatea şi uilarea de a se offeri de 
amici Turcilor, Francesii veniră a le ajută quând 
fiinţa lor naţionale le fu că nici o daiă în peri- 
col. De unde eşiră nisce idei atât de liberali şi 
atât de generdse de quât din sînul Bisericei lui 
Christ que iartă şi dă aquellea'şi drepturi, şi 6n- 
Suşi inemicilor ei. 

De a alergat Biserica — voiu să dicu Spiritul ei, 
iae nu păreţii şi 6menii que o administră vău—de a 
alergat spre a cătă scăpare dela Cesar, este quă 
S' au sculat filii ei assuprăi şi nu alergă că renega- 
tă, quăci n' a făcut concessiă la nimicu, n' a abju- 
rat ja nici unul din principele ei; şi pînă quând 
aquelle principe există în tota puterea lor, sânte 
şi respectate şi de Cesar şi de quel din urmă ilot, 
tot este speranţă de mântuire. 

19 Vers. « Si tot popolul vede vocea şi lumi-. 
nile... » 

In limbele moderne nu av pr6 fi iertat a se dice 
veded, vocea, pre cum se pâte dice vedeă luminile 
ci audiă vocea şi vedea luminile. In limbele antice 
şi mai vîrtos în poesie, cum și în linguagele popu- 
lare de astăgi, nisce assemenea numite errori facu 
frumusețea sau originalitatea sau mai bine ener- 
gia stylului. Din tote simţirile, vederea şi pipăirea, 
sunt quelle que ue assigură mai mult despre un 
objet ; de aqueea adessea vederea se ia şi drept au- 
dire quând sentimentul quellui que vorbesce sau 
gcrie este să dea mai mare putere simţirii. Adoilea 
în poesie tot d'auna o vorbă mai mult, sau mai 
pucin rumpe rithmul. Intre audi vocea şi vedea 
luminile ne face a preferi pe verbul vedea pentru 
amândoe objetele. Asă : 

In audiă vocea şi vedea luminele, phrasea este 
întregă şi regulată 

În audiă vocea şi luminele, phrasea este defee- 
tudsă 

In vedeă vocea şi luminele, phrasea este poetică 
„Şi energică, 

Asi fel Dante dice : mutu la vedere, şi surdu de 
lumina.   

23 Vers. « Să nu vă faceţi voă dei de argint, şi 
dei de aur să nu vă faceti voă ânşi-ve. » 

Incepând a dă alte precepte, mai repetă unul 
din decalogu, şi pe quel mai important. Nu de dog 
şi de trei ori, ci neincetat se adducee ă minte unui 
popol que voiesce a scapă de servitute, quă mai 
“nainte de tâte, de idolatriă să se feriască, Idolatria 
este mama despotismului. Reactia în Israel prin 
idolatriă ajunse a stabili regalitatea. Imperiul ro- 
man n a dat pace christianismului trei sute de 
anni pind quând Chrestinii adoră pe Dumnedeu cu 
inim'a şi în mintea. De cum Chrestinii cădură din 
nuou în idolatriă, despotii îşi disseră : să i lăssam 
acum în pace; acum sunt ai nostri. 

24 Vers. « Altar de pământ să faceţi mie şi să 
sacrificați pe dânsul... » 

Pare-se quă nu numai după datinele pastorali 
templele eră neposihili în viața nomada, ci şi cu- 
getarea lui Moysă a fost în adins de a nu iertă 
spre a se erige edificiuri şi a localisă sau mărgini 
pe Dumnedeu într'ânsele. Templu 1 unui adorator 
al adeveratului Dumnegeu este universul întregu: 
cerul acoperemântul, stellele candelle şi făclii, 
norii incensurile şi pământul altarul. Asă, altar 
de pament sa faceti mie. Cu aqueasta vă să arate 
quj ast fel pote quinevă în tot locul, ori-unde se 
vă află, sacrifică Domnului; şi mai la urmă înca- 
pătul versetului închieiă : în tot locul ori unde 
poiu numi numele meu, adică pretutindeni; quăei 
nu dice : veţi numi ci voiu numi; şi se scie din 
quâte ammu dis mai nainte quă Dumnedeu quând 
se numesce singur, după doctrin'a lui Moysă, 
n'are alt nume de quât quel que este, şi prin ur- 
mare vorbind aqui în prim'a persână vă să arate 
quă este pretutindeni. Vorba altar în hebraic'a se 
arată prin înjunghietoriu, adică locul unde se în- 
junghie victim'a. Vorba slavonă jertfelnicu şi hele- 
DiCĂ Bvaasrâpuo» Correspund cu quea hebraică. 

25 Vers. lar de vei facce mie altar de petre, nu 
le vei edifică tăiate (sau cioplite or sculpite) ; pen- 
tru quă pus'ai dalta ta assupra lui şi profanatu- 
s'a. » 

Altarul de pământ este mai facil şi se pote facce 
pre iutindeni : aquest'a dar precede; iar de se ră 
întâmplă quinevă a fi la munte sau în locuri unde 
petrele sunt aşă de multe în quât altarul se face 
şi mai currând, attunei să ia fiă quare ă minte qua 
petrele să nu fiă cioplite sau taiate. Aqueasta se 
vede curat quă în adins nu numai nu se quere 
adornamente que eră alle păgânilor, ci se prescrie 
înadins qua fapt'a să fiu facile cum să se potă eri- 
ge de tot omui, şi în tâtă ora; quăci pe Dumne- 
deu nu "1 mărginesce locul sau limpul. Operarea 
cu dalta sau cu ori que ferru întârgiă; şi cu întâr- 
dierca se profană, se recesce rug'a : în i6tă ora & 
timpu de rugă şi în tot locul este Dumnedeu. 

Cu pus ai dalta ta şi profanatu-s'a, unii în- 
tellegu quă ferrul că un metallu din quare făcură 
arme uccigătâre să nu se appropiă de altar quă îl 
profană. Aqueasta explicațid 8 mai mult poetică 
qua să nu dicem, gymnosofistică sau superstiţidsă. 
Duqua aquesta ar” fi fost scopul lui Moys& ar' fi 
prohibit și sacrificiurile şi cuţitele. sacrificato- 
rilor, etc. Aqui învederat se vede quă nu se iartă 
adornamente și se facilită sacrificiul în t6tă ora şi 
în tot locul. 

26 Vers. « Să nu te sui în gradatiă (prin trepte) 
la altarul meu, qua să nu descoperi turpitudinea 
ta assupra lui. » 

Gradele sau treptele, pe de o parte iar queru în- 
târdiere şi cioplire şi prin urmare, că un edificiu,
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localisare a Divinilăţii, pe de alta facu a se as- 
semănă altarele lui Israel cu alle Egyptenilor; şi 
infine este o necuviinţă de a, 'şi arătă preotul nudi- 
tatea suinduse pre sus, mai vîrtos quă vestmintele 
sau tunicele erau forte large în pâle. Astăgi nici 
actorilor nu li se iartă a'şi arătă, de sus după 
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scenă nuditatea către parter, quăci nu e baladină 
quare să nu pârte pe sub tunică calţuni. ln anti- 
chitate şi pînă astagi în părțile Asiei nu se pârtă 
calțuni : bate cum se dice vânt de veră. Treptele 
prin urmare nu sun! cuvenite sacerdoțiului nici de 
cum pe unde vestmintele sunt âncă măi adamiene, 

VI. 

MISCHPATIM. 

CAPU XXI. 
Vorb'a Mishpatim cu quare se începe capitolul 

Qă şi tiltu aquestei părți, şi însemnedă judicăţi 
sau drepturi. 

A Vers. « Aquestea sunt, âncd Drepturile que 
vei expunne în aiatea lor. » 

După principele decalogului que sunt funda- 
mentele legii mosaice începe desvoltarea aquestei 
legiuiri. Legea în generesau constituția fu numită în 
israel în genere prin numele Tora. Aqui ânsă este 
vorb'a de articoli sau capitole în parte alle Legii, de 
drepturi, que în Textul hellenicu se arată prin 5- 
xmucgaza, Şi Quare de vechii nostri traducători fură 
traduse prin vorba vagă şi nedeterminată îndrep- 
tari, luânduse după traducția din Valicanu que se 
exprimă pria justificutiones. Traducătorii din ver- 
siunea hebraică le arată prin vorb'a jugements. 
Alţii şi mai pharisiaci se exprimă prin prerogative 
si ordonanţe de justiţiă. Aqueste drepturi, que 
împlică în aqueliaşi timpu şi datorii, coprindu 
legi despre persâne şi proprietăţi, regulamente de 
disciplină şi ordine, precepte de morală şi institu- 
ţiuni de serbărtori. 

Aşă legiuirea începe dela început, adică dela 
persone şi proprietate que sunt basile societaţii. 
roprietatea ânsă în starea nomadă nu eră repre- 

sentată prin pământ, pentru quă pe de o parte nu 
eră stabili 6menii, şi pe de alta ammu arătat quă 
între primii Hebrei possessorii de pământuri eră 
detestabili că nisce conquistători, că nisce descin- 
denţi ai lui Cain. Proprietatea la dânsii eră repre- 
sentată mai vîrtos prin vite şi prin feciori cumpă- 
raţi şi fete, prin queea que versiunile mai păgâne 
traduserd prin servi sau sclavi, 

Aşă prim'a luare ă minte, prim'a occupaţiă a 
lui Moyse fu starea sau situatia condiţiunii quellei 
mai scăpătate ; situaţia proletarilor, guellor reduşi 
în servitudine că argaţi sau feciori cumpăraţi. 

Fără a aţtinge dreptul proprietăţii, qudci cum- 
părătorul "şi a dat argintul seu, şi argintul repre- 
sență travaliu sau moştenire; recunâsce serviţiul 
quellui cumpărat spre a rescumpă&ră cu dânsul ar- 
ginţii daţi; mărginesce ânsă aquest serviţiu numai 
pe şâse anni; Arătând cu aqueasta quă serviţiul 
numai se cumperă iar nu şi persona, sau cum 
diceam noi Chrestinii de ciocoi şi de Muscali su/fle- 
tul; şi serviţiul se pâte cumpără numai pe ş6se 
anni quel mult. Aquestia eră feciorii în casă, şi 
de s'au tradus în sclavi, unde & sclavia perpetuă, 
daqua se mărginesce pe ştse anni? Aşă : 

2 Vers. « De vei cumpără fecior hebreu, şese 
anni vă servi ţie, iar în al şeptelea annu îl vei 
liberă gratis. » 

Legea este clară, se înțellege de sine. Vorb'a ânsă 
hebreu are mai multe însemnări. Acum naţia se 
constitue în Israel, şi hebreu nu însemneadă de 
quât descindent al lui Heber între quari eră şi 
Ismaeliţii, şi Moabitii şi Edomiţii, cu quari mai des   

eră în relațiuni Israeliţii, că vecini şi homogeni. 
Heber ânst în primul seu înţeles însemnădă om 
nu stabil, fără locuinţă stabile, nomad, şi prin 
urmare omu scăpătat, proletar que nu are de nici 
unele. Nici un omu cu stare sau avut nu se vinde, 
și daqua cade prisonier, & semnu qud adversariul 
“ia luat tot. Tot quel que se vinde este un Heber, 
un proletar; şi uqucast'a credem qud este însem- 
narea vorbei hebreu aqui. Ast fel între Germani 
numele Svab însemnă german vagabond nesta- 
bilit, şi Sax german stabilit cu casă, şi cu masă, 
Ast fel acum după libertatea și stabilirea unei por- 
tiuni a descentinților lui Heher, Israelit are o în- 
semnare și Hebreu alt'a. 

3 Vers. « Iar de vă intră ellu singur (de sine) la 
tine, singur vă pută eşi... » Curat dar se vede aqui 
quă vorb'a fecior zis n' a însemnat nici o data 
servu sau sclavu, ci în adever fecior, domesticu, 
qusci quare 8 aquel sclavu que pâte intră singur 
de sine şi prin urmare eşi quând îi vă plăc6? 
Quine întră de sine şi ese de sine & omu liber; 
şi quine eră cumpărat nu eră dator dequât un 
servițiu de şese anni, şi ese gratis. 

Mulţi iar cu vorb'a singur pdvos nu întellegu de 
sine din bună voinţa sa, ci adică ad litteram sin. 
gur, fară nici o avere, fară vestminte. Prob'a este 
qui cu singur se înţellege de sine este qud în a 
doa parte a versetului explică prin : 

« lar daqua vre o femee se vă împreună cu dân- 
sul (după intrare adică), vă eşi şi femeea din preu- 
nă cu dânsul. » Prin urmare se vede quă nu ese 
singur. (Juine citesce hellenesce şi cunâsce geniul 
limbei, n are nevoie de explicatiuni ; Bâv czos padvos 
sista, xau udvos EEcheyzarar, 

4 Vers. « Iar daqua Domnul (lui) îi vă dă femee 
«pare îi vă nasce filii sau filie, femeea şi copii vor 

i ai Domnului, şi ellu vă eşi singur. » 
Aquest verset se pare unor'a mai aspru ; firesce, 

quăei ia feciorismul drept sclavismu. Legea ar” fi 
fost nunumai nedreptă, ci şi neumană de s ar" fl 
exprimat alt fel, Dagqua femeea este dată feciorului 
de Domnul seu, se înțellege quă aquea femee este 
or filia, or suroi'a, ur ancilia Domnului, şi în tâte 
casurile mai vîrtos de este anzillă cumpărală, 
Domnul se nedreptătesce de vă, eşi aqueasta Şi co 
pii ei mai nainte de ştse anni; al doilea ar' fi inu- 
mană legea que, sciind qub feciorul este un pro- 
letar fard stare, ar” dă în sarcin'a lui o femee si 
copii a nutri, unde Domnul, îi pâte nutri şi căpui 
dup îndatoririle puse assuprăi de lege şi pres- 
crise prin datine. (uel născut în casa cuivă eră 
că copillu de sulflet în casă, şi pe lungă patron 
avea un viitor, unde urmând după tatăl său, mai 
mult îl aşteptă miseria de quât binele que vine 
forte rar în viața vagabondă. Ast fel în dillele n6s- 
tre, la îniemplare de despărţire între bărbat şi fe- 
mee, legea dă copii însarcin'a bărbatului, iar nu în 
a femeii, daqua ea nu are avere, şi aqueast'a g
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face legea în folosul quellui mai debil, adică al 
copiilor şi al Mamei. Quât dar feciorismul nu în- semneagă sclavismu, legea este forte drâptă şi 
forte umană. 

5 Vers. « Jar daqua respundând vă diece fecio-. rul : diles' am pe Domnul meu, pe femeea şi pe copii mei şi nu mă pot depărtă liber; » 
6 Vers. « 1] vă adducce Domnul său la tribuna- 

lul lui Dumnedeu, și attunei îl vă adducce la ușă 
assupra pragului; şi îi vă pătrunde Domnul sâu 
urechia cu sul'a, şi îi vă servi pentru tot d'auna. » 

Aqui este muteriă de a vorbi mult; noi ânsă vommu lămuri lucrurile quât se pote mai pe scurt : A pătrunde sau a găuri urechia sau a facee alt semn eră o precauțiă pe unde eră sclaviă, cum 
este astădi înferrarea la cai şi alte vite spre a se 
cun6sce quând sunt furate, fugitesau perdute. Scla- 
vul se însemnă qua să fiă cunoscut de vă fugi. 
Pentru que însă în Israel, numai în aqueastă îm- pregiurare se legiuesce de a fi însemnat feciorul că sclavv? Pentru quă daqua este cumpărat şi fuge, legea îi dice pe tăcule; fugă sanătos; alâta mai bine daqua nu & mulţumit : quoci nimeni nu fuge de bine. Astădi adducce înapoi legea pe servitorul quare fuge mai nainte de iimpu ; pentru qud ellu a lua! prețul servițiului, ia quând altul îl vinde şi ia prețul ellu are tot dreptul de a fugi quând vă pute, de nu'i place aquea conditiă. La nici o întâmplare în legea mosaică servitorul nu putea sii aibă semnul infamant al sclavului de quât daqua din furare ajungea servitor spre a rescumpără 
quelle furate; atiunci nu avea drept să fugă şi ca- tă să fiă însemnat ; cătă a servi pînă se vă rescum- 
peră după pretul lucrului furat. Mui vine acum casul quând feciorul de bună voie, după que isa 
împlinit terminul, singur dice, nu me ducu, voiu să remâiu cu Domnul meu, cu socia şi copii mei, Libertatea este liberă la tote, afară de a usurpă proprietatea altuia, fii aqueasta, lucru sau dreptu. Omul cu adevărat liber nu pâte fură, nu pâte uc- 
cide, nu pâte răpi, nu pâte a 'şi împunne voiea sa altuia, nu pote attinge ondrea şi libertatea altuia, şi cu quât aquel allul este mai de apprope, cu 
atâta, abusul libertăţii este mai monstruos. Daqua 
nu se pâte omul liber a se atlinge de străin, cu 
atât mai vîrtos de vecin, cu atâta mai vîrtos de 
îrate, cu atâta mai virlos de părinţi, si cu atâta 
mai vîrtos de sine 'şi que este quel mai de apprâpe din toţi. A voi omul de sine a rămână servitor, 
aşi vinde omul singur libertatea este o sinuccide” re. Sinucidul moral este mai reprobat de quât sinuccidul material. Pe aquest'a legea mosaică îl însemneadă cu semnul neomeniei că pe un fur, 
că pe un violator al ânsuşi libertăţii salle. Ansă pentru que îi însemneadă urechia și lui că şi fu- 
rului, şi nu alt membru al corpului că la alte na- 
tiuni? Pentru quă urechia a audit cuvântul sau rationamentul nu fură; pentru quă urechia a au- git cuvântul : « eu sunt Domnul Dumnegdeul tău 
que te-am exdus din casa servituţii. » 

« Ii vă pătrunde dar Domnul sâu urechia cu sul'a şi îi vă servi pentru tot d'a una. » 
Ast fel se exprimă desdemnul sau supărarea, le- giuitorului assupra unor assemenea sinuceidi : « îi vă servi ânsă pentru tot d'auna. » Vine ânsă cugetarea, misericordia pentru fiinţe de radate ; 

trece suppărarea ; pentru qu5 Domnul uel que este nu sufiere a lăssă pe nimeni în cas'a servitu- ţii ; şi pentru aquest fel de triste şi miserabili ființe cum şi pentru ori-quare que din alte împregiu- 
rări se află în servitudine, sau în închisâre, sau în debite, institue jubileul, annul Domnului, annul 

      

  

Libertaţii, şi cum annuţă tromb'a aurora dillei dela quare începe aquel annu, închisorile se deschidu, ierrele şi cepii se rumpu ; debitele se iartă ; sclavii se reîntregescu în libertatea lor, în demnitatea de omu. In Israel jubileul veniă la 50 de anni o dată. Christu quând fu întrebat quine este şi pentru que a venii? respunse qui a venit spre a annunţă şi a 
institui pentru tot d'ana, în tote dille iar nu la 560 de anni o dată, Annul Domnului. Orihodoxia mos- 
covita şi ciocoiască, a dat în adevăr un exemplu de orthodoxia pharaonică, nu dicem antichristiană, 
qudei avem şi noi cuvântul nostru de aj înferră, şi semnul lui Antichrist nu Je ar” fi de ajuns de 
pălitor. 

1 Vers. « De îşi vă vinde quine-vă filia drept domestică, nu vă pute eși după cum esu scla- vele; » 

8 Vers. « Ci de nu vă plăce Domnului stu que nu S a declarat ei, o pote liberă (sau facce ă fi rescumpărată); ânsă la natid străină nu este dom- 
nu dea o vinde. » 

După textu părinţii avea dreptul de a “și vinde filii; Unii dicu în tot dauna, Talmudul dice quă numai pînă veniă în etatea de pubertate. Se înțel- lege ânsă quă vinderea s! a legiuit o dată a fi nu- 
mai pentru servițiu de şâse anni. Aqueasta se facce şi în dioa de astădi : parinții îşi potu dă co- 
pii spre servire la stăpân cum se dicce ; şi a luă 
bani pe servițiu, vă să dică a vinde servițiul, Dife- 
rinta ânsă între vinderea de ăstadi în părțile Eu- ropei, şi vinderea, în părţile Asiei atât în ântichi- tale quât şi astădi este quă acolo copiliul dat spre sertițiu avea şi are un viitor : (eta put aspiră a deveni soţia sau nuror'a sau nepot'a quellui que o cumperă pe ştse anni; Daqua pentru cuvinte de ajuns nu putea av& agueastă sortă, deveniă quel 
pucin concubină; şi concubinagiul nu eră. nu este că la noi o condiţiă dispretată, pentru quă nu este 
încontra naturei, mai vîrtos daqua concubin'a de- veniă mamă, aveă t6tă consideraţia şi respcelul. 
Instituţia dar feciorismului, departe de a fi o insti- tuţiă barbară, eră fârte umană pentru tamilliele scă- pătate : Un tată scăpătat pe de o parte se uşură de Sarcin'a copiilor, se ajută cu pretul que luă, şi pe de alta, assigură viitorul lor. 
Aqui dar nu 8 vorb'a de fetele que putea deveni soții sau concubine, quăci sârt'a aquellor'a eră astigurată ; legea nu se occupă de aquellea, ci de queile mai disgrațiate, de quelle que nu putea placce Domnului los; pentru aquellea dar dice qud 

nu pot eşi că sclavele adică nu pot eşi că quelle 
însemnate despre quare vorbirăm, nu pot asteptă 
că sclavele pînă la începutul annului Domnu- lui, « ci de nu vă plăce Domnului que nu s* a declarat ei, o pâte liberă (sau facce a fi res- cumpărată); la națid străină ânsă nu este dom- nu de ao vinde. » Pentru Domnii generosi nu vorbesce legea; quăci aqueia şi dotă fetele cum te dotă și astădi în Asia quând după şepte anni le liberă măritându-le cu 6meni ai casei ; pentru quei cumpliţi vorbesce legea, pentru quei que nu voie- scu a perde nimicu le dă voiea de a le vinde (pe condiția legii ânse de şese anni sau pe mai pucini daqua fâta a servit la dânsul); ânsă pe aquestia îi legă şi nu le dă făcultatea de 'a înstrăină copill'a pela alte națiuni sau mai vîrtos la păgâni unde eră 
sclavismul iar nu feciorismul. 

Pentru fetele que se mărilă cu filiul domnului, pentru aquellea legea îndatorâdă pe Ensuşi domnu de a le dotă că pe filiele sale. — Que ruşine şi neomenie de a numi Barbari popoli que adoptară, ŞI practică âncă assemenea legi!
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După que legea assigură pe quelle mai disgra- 

țiate, vine la concubine. Pe omu sau pe bărbat îl 
lassă liber, pentru quă datinele şi condiţia lui îl 
făcea liber de a ave un'a sau mai multe, de a de- 
părtă pe concubină dela patul lui. La o assemenea 
împregiurare legea vine în ajutorul femeii ŞI în- 
dațoreagă pe domnul ei î se puriă omenesce cu 
dânsa, dicând : 

10 Vers. « lar de 'şi vă luă (domnul) altă (con- 
cubină), de quelle necessarie, şi de vestmintele şi 
de conversaţia ei nu o vă lipsi (pe quea abando- 
nată). » 

Legea atât ă în favârea libertăţii în quât pro- 
vădu şi pentru conversatia quellei abandonate: 
domnul ei ă dator a vorbi cu dânsa, ao omeni, ao 
lăssă a fi în conversaţiă cu amicele şi cunoscutele 
salie; legea dă infine libertate concubinei cumpă- 
rate d' a se liberă gratis, quât vă fi lipsită de aqueste 
irei articole. — Mulţi traducu vorba âucia, Que noi 
tradusserăm prin conversaţiă, prin datoria conju- 
gale,şi cu aqueast'a arată qu5 domnul,devă lvă altă 
concubină, € dator nu numai de a dă quellei de 
mai nainte necessariele ci, ci şi de a n'o depărtă 
dela patul său. Vechii traducători Români dicu 
pelrecere şi se appropiă mai mult de aquaestă sem- 
nificațiă. 

Unii iar cu agueste trei articole nu întellegu, ne- 
cessariele, vestmintele şi conversaţia. ci daqua nu 
0 ia domnul de soţiă, daqua nu o dă filiuliui său 
de soţiă, daqua ea nu este nici una nici alta, are 
infine libertatea d'a eşi dela dânsul gratis. Legea 
dar este în favârea cumpăratilor, iar nu a domni- 
lor. Aquestor'a, fiind avuţi, le împune datorii şi 
cumpăraţilor, fiind scăpătaţi, le dă drepturi înaintea 
averii, şi datorii înaintea binefacerii. 

După que assigură legea sârt'a quellor mai de- 
bili și scăpătaţi în qucea que se dicea drept al 
omului assupra altui omu, sau drept de proprie- 
late de omu, vine apoi la abusurile que pot facee 
Gmenii cu puterea lor sau cu dreptul lor; începu 
dară dela versetul următor articole de codice cri- 
minal. 

Pentru morte din bătaiă pune pedâpsă morte 
pentru morte, fară distinctiă. 

Pentru mârte neprecugetată, sau cum se dice 
din greşală, &ccă cum se exprimă legea : 

13 Vers. « lar de nu o vă fi făcut cu voie (sau 
precugetare, ci Dumnedeu '] a dat pe quel uccis) în 
mâinile lui (quellui que 1 a uccis), dă-voiu (eu) 
altunci ție un locu unde vă fugi uccidătorul. » 

Cu Dumnedeu aqui înţellege întâmplarea sau 
hazardul, qua să nu se exprime păgânesce; iar pen- 
tru locurile de refugiu sau de scăpare vedi cartea 
Numerilor capu XXXV. — La întâmplare dar de 
mârte din neluare ă minte, sau neprecugetată, sau 
fară voie, uccidătorului, fară a fi iertat de judicată, 
i se dă făcuiltatea de a fugi; 

Fug'a ânsă a uceidătorului prin precugetare, nu 
"1 pote mantui, nici 6nsuşi de se vă refugiă în al- 
tar, după cum eră datin'a la păgâni, făcând cu 
aqueast'a divinitatea complice uccidătorilor (vedi 
vers. 14). 

20 Vers. « Daqua quine-vă vă batte pe feciorul 
stu (domesticu) sau pe fâta sa (din casă) cu verg'a, 
şi vă muri în mâinile lui, cu judecată se vă facce 
resbunare. » Expressia din urmă a pedepsei este 
vagă, ne determinată, şi prin urmare înțellesul 
elasticu, nedemnu de doctrinele şi sentimentul 
lui Moysă. Versiunea Samariteană se exprimă mai 
claru, dicând cu mârte vă fi pedepsit, Cu tâte qud 
înaintea unui jude drept şi integru şi vorb'a res- 
bunare nu însemneadă de quât morte pentru 

  

  

morte. Facem aqueastă însemnare nu că nisce păr- 
tinitori ai pedepsei cu mârtea, ci în favorea legilor 
de egalitate. O lege cată să fiă şi pentru domnu 
şi pentru servitor, şi mai vîrtos quă Moysă pretu- 
tindeni învederedă quă o lege este pentru toți, 
pentru avut și neavut. Caste şi privilege nu sunt în 
legea lui. 

24 Vers. « Iar dagqua vă mai trăi (domesticul bă- 
tut după bătaie) o qi sau dos, nu se vă pedepsi 
(domnul), quăei argintul lui este. » 

Aqui se abate Moysă din callea dreptătii. Legea 
de sus ânsă îl desculpă, de vă compară quinevă 
legile Greciei şi Romei cu alle lui Moysă, Pe de 
altă parte o lege nu se pâte punne. așă de facil în 
contra datinelor. Servitorul mort de bătaie nicăiri 
n' avea resunare. Moysă qua să '] resbune prin le- 
gea precedente, concede 6re-cum, în quea urmă- 
tre, datinelor. Ori-cum ânsă înfrână furia domni- 
lor cumpliti. 

Quând vedem ânsă prin quâte prefaceri syste- 
matice treci Pentateucul, quine ne assigură qui 
aquest articol nu este adăogit sau prefăcut? 

23 Ves. « Iar de vă fi (copilul) format, vă dă 
suflet pentru suflet » (adică viaţă pentru viată). 

Alte versiuni că Hebraica şi Vulgata nu vorbe= 
scu aqui despre copillu, ci despre mamă. Adică ver- 
setul precedent vorbesce quă certânduse doi inși 
și în luptă, lovind o femee însărcinată, de vă lep&- 
dă copillul neformat âmco (după Hebraica şi Vul- 
gata nu se vorbesce de format sau neformat, ei de 
simplă Jepădatură fară morte sau alt accident ma- 
mei) să dea amendă culpabilul, In versetul aquesta 
prin urmare aquelle versiuni în locu de a vorbi de 
pruncul format, se occupă de mamă de a păţit que- 
vă exprimânduse : 

23 Vers. Iar de se va întâmplă vre un accident 
(Mamei) vă dă viaţă pentru viaţă ; 

24 Vers. Ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, 
mână pentru mână, picior pentru picior, ete. 

Infellesul se I6ză mai bine după aqueste ver- 
siuni; nu este ânsă așă de unam că quel din Sep- 
taginta, que pe pruncul format îl pune în rândul 
dmenilor, sulfletelor, vieţelor. Hebraica şi Vulgata 
facu a se simţi mult spiritul legilor lui Mani din 
Indii unde prunul pînă la trei sau şi la ş&pte 
anni este considerat că o vită fară sufflet. 

Quât pentru expressiunile : ochiu pentru ochiu, 
dinte pentru dinte, arsură pentru arsură, etc., sunt 
nisce expressiuni de severă justițiă que cu quât 
ajută unui styl energicu şi cadenţat cu alât nu se 
cuvine a se luă după literă; quăci nici autorul 
nu le a întelles aşă, după cum îl accusă mulți. 
Cum un orbu quare dând cu bastonul a scos 
ochiul ajtuia, cum orbul vă dă ochiu pentru ochiu? 
Cum unul que a făcut o vulncre sau o arsură al- 
tuia, vă pută să ia dela judecată o vulnere sau o 
arsură egale sau tot assemenea de pericolesă quellei 
facute? Sensul aquestor expressiuni este qua Judele 
să fiă asă de drept că şi equatiunile mathematice, 
Tot spiritul aquestor expressiuni este nepărtinirea 
Legii şi a judicăţii. 

28 Vers. « De vă împunge cu cârnele taur vre 
un bărbat sau femee şi vor muri (aquestia), cu 
petre se vă lapidă taurul şi nu se vor mâncă căr- 
nile lui ; iar domnul taurului innocent vă fi. » 

A se pedepsi un animal que n'are judicată, que 
nare consciință de queea que face, se pare şi mai 
absurd de quât a se pedepsi un copillu sau un 
nebun. Aqueastă lege n'ar ave locu în diltele n6- 
stre. şi mai vîrtos a facce să €să un popol întregu, 
după tote formele querute spre a uceide un taur 
cu polre şi a dă un spectacol. Aşă se pare legea 
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la prima audire sau vedere. De vommu luă ânsă 
a minte qud taurii que împungu şi ori-que animal 
suppărător soțietăţii nu se cuvine a mai fi in so- 
cietate, şi a se uceide spre a nu mai facce râu, 
ucciderea taurului este forte logică; pentru que 
ânsă cu petre? pentru qua să scie ori-que omu 
que are tauri şi alte vite, a luă mai din ainte me- 
sure spre a nu le lăssă libere, quici la assemenea 
împregiurări, din taurul uccis cu petre nu se mai 
manâncă cărnilelui, şiped&ps'a nu se facceatât tau- 
rului quât indirectamente domnului lui. Unii dicu 
quă scopul aquestei legi, que se află şi în legisla- 
ţia lui Dracon, este de a mări horrdrea pentru 
omuccidere. Noi susţinem qud aquea. horrâre 8 
vană, daqoa nu se înveța omul minte cu daun'a, 
cu perderea. Învederat se vede aqueasta idee, 
quăci Legiutorul prev&dând quă ucciderea cu 
pete nu vă fi de ajuns pedâpsă domnului, quăci 
aquest'a pe ascuns vă vinde apoi sau vă mâncă cu 
ai s&i cărnile mortăcinei, adaoge în adins : « Si 
nu se vor mâncă cărnile lui.» Pe domnu cu aquea- 
sta îl face innocent; ânsă nu este tot assemenea 
quând a sciut qud taurul avea învățu r&u, sau quă 
vecinii” iau dat de scire şi ellu n'a luat mâsure; 
attunci adaoge versetul 29, atiunci « taurul cu 
petre să fii uccis, şi domnul lui să moră şi ellu.» 

Legea este egalitară, drâptă, şi severă după prin- 
cipele Legiuitorului; vine âns& clemenț'a pentru 
quare legiuitorul facce appel la inima sau la in- 
îeresul părinţilor mortului. 

O Moys8! de ar fi fost în pulereu mea a smul- 
ge, a sterge şi a desfiinţă cu totul spre a nu se 
mai află pe faca, pământului versetul următor 32, 
aşu fi făcuto cu t6tă mulţumirea qua să slingu de 
pe fruntea ta, ruşinea selavului crescut la curte 
de cast'a sacerdotale, 

Quând taurii împungu bărbaţi, femei, îilii şi 
filie dăi o lege; şi quând împungu feciori şi feie 
din casă dai alta? Si cutedi a o dă în numele 
Quellui que este, în numele Raţiunii umane şi di- 
vine? Nu, aqueasta nu o puteai dă nici ânsusi în 
numele talionului, tu quare dici : ochiu pentru 
ochiu, dinte pentru dinte, mână pentru mână, pi- 
cior pentru picior; — arsură pentru arsură, vul- 
mere pentru vulnere, înflătură pentru înflătură ; 
tu să cutedi a dicee apoi : 

« Iar de împunge taur fecior sau f&tă (din casă) 
domnul taurului vă dă domnului agquestor'a argint 
irci deci de didrahme, şi taurul se vă uccide cu 
petre? (vers. 32). 

Nu cutedu a crede quă tu esci autorul aquestui 
arlicol de lege, quine scie que David sau que 
Solomon, sau que Roboan, sau quare cărturar or 
phariseu a, strecurat aquestă infamă pălitură que 
este în stare a te stigmatisă nu numai pe tine ci 
şi pe Ensusi Dumnedeul în numele quăruia vor= 
besci. Vegi pentru nisce articole ci aguesta vine 
mai târdiu mintea umană desdemnată şi strigă : 
Dumnedeu este Râul, Dumnedeu 8 Satan şi în 
adevăr Satan & aguelja que o lege dă pentru băr- 
bat, femee, filiu, filiă, şi altă lege pentru fecior şi 
Î&1ă din casă; o lege pentru quel avut şi alta 
pentru quel scăpătat; o lege pentru quel potent 
şi alta pentru quel debil. Nu, iarăşi o mai repet, 
nu esci tu, Moysă, quare ai scris aquest articol. 

Este de însemnat quă în dillele nâstre Codi.- 
cii de legi se împartu în cărţi şi sectiuni, după ma- 
terii, adită drepturile publice, religise, politice, 
commesciali, criminali, etc., se pun sau se adună 
după natura lor în despărtiri a nume, unde în 
codicele mosaicu sunt, cum ammu dicce noi, amme- 
stecale; şi aqueasta, după ai nostri, ar” & un defect,   

In anlichitate ânsă quând nu numai nu eră typar, 
ci âncă nu sciau quei mai mulţi nici a scrie şi a 
citi, legile nu se putea promulgă că în dillele 
nostre, prin codici şi volume, ci în capitole fârte 
scurte, cum să le învețe fiă-quare pe din afară. — 
Asă, puntul de plecare fu Decalogul que coprin= 
dea basile legiurii întrege, şi quare de natur'a sa 
în quea mai mare parte eră nisce precepte que 
fiă-quăvuia i le dictă mintea sa, judicata, sa. 

După aqueast'a, în mici dosi începe a se dă ca- 
pitol cu capitol ast fel cum primul să coprindă 
quelle mai de neapărat spre a tine unelle şi a se 
feri de altele. De aqueea -dar în primul capitol 
după decalogu se vedu iot de o dată, şi legi so- 
ciali, şi legi criminali, în quât Omul, societatea din 
di în gi sau din capilol în capitol se morilasă cu 
încetul în tâte. Moysă în capitolul aquesta assi- 
gură. pe de o parte sârt'a quellor mai scăpătați şi 
debili, şi înfrâna ori-que abus al puterii, şi al 
neluării ă minte. Aşă queea que în dillele nâstre 
s'ar păr€ o confusiă de materii, la Moysă este un 
methodu din quelle mai cuvenite. Pînă quând un 
capitol que coprindea de tote nu se publică în 
popolul întregu şi se învătă bine, nuse promulgă 
altul. 

CAPU XXII. 
Versetul 1. al aquestui capilol în versiunea 

Hebraică este ultimul sau al 37-lea verset al ca- 
pului precedente XXI. 

« De vă fură quinevă vitellu... în alte versiuni 
este bou. Legea ni se pare mai generică si prin 
urmare mai compleetă după quei Septe deci, quăci 
în vitellu se coprinde şi taurul si boul şi vaca, şi 
daqua pentru quel mai micu fur se pune o pe- 
dâpsă, pentru quel mai mare, de nu mai mult, 
quel puţin se cuvine a fi assemenea. 

Furul, după aqueastă lege, pentru un vițel se 
condamnă a dă cinci viței spre pedepsă, şi salis- 
factiă quellui furat; assemenea prin urmare pen- 
ru o vaecă cinci vace, pentru un taur sau bou 
cinci tauri sau boi. Agueastă pedipsă rescumpără 
nu numai vit'a, perdută, ci şi pretul laborii ei. lar 
daqua vita nu € de labore că 'gnellul sau diea, 
attunci pedepsa sau rescumpărarea se împucină : 
atru oi numai peniru o die. — Se vede dar quă 
egea talionului nu se ia ad litteram : aqui nu 

se dice die pentru die, vitel pentru vitel; aqui se 
judică şi foiâsele perdute şi cugetul de a stirpi 
viciul furului. Dela uccidător nu se quere de quât 
viață pentru viaţă, dela lovitor dinte pentru dinte 
(şi se pune şi condiţia învoirii între gquei intere- 
sati); dela, fur ânsă, einci boi pentru un bou. Atât 
este de infam şi deiestabil aquest viţiu. Pind în 
dioa de astădi în Asia la Arabi şi Turci mai multă 
clemenţă află uceidătorul de quât furul. Judanilor 
şi Chrestinilo» li s a făcut consciința mai elastică, 
Fură săteanul que pe apă nu curge, quă Viadica 
şi Maria sa voda fură quât nu lăssă nici cenuşă 
în cămin. 

2 Vers. « Daqua se află furul s&pând (sau spăr- 
gând) şi batut vă muri, nu vă fi lui că uccidere.» 

Hebraica dice : nu se vă quere rescupărare sau 
resbunare pentru sângele lui. Adică famillia fu- 
rului nu vă ave drept da facce nici o reclamare, 

3 Vers, Iar daqua vă resări sorele peste aquea- 
stă (faptă), culpabil este (quel uceidător cu bă: 
taiea) şi pentru mârie, cu mârte vă muri. — lar 
quând furul nu are cu que rescumpără, să se 
vândă spre restituirea quellor furate. 

Exprimarea în tote versiunile adduce înțelesul 
quam obseur. Legea vă să arate quă furul prins 
n6ptea assupra faptei, şi or în luptă, or din
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mânia quejlui que se simpte furat, de vă fi uccis, 
nu se pote facce nici o reclamare pentru aqueast'a. 
Iar daqua furul este prins și apoi că prisonier, cu 
mâinile legate, este uccis adoadi cu sânge rece de 
către quei que”l au prins; sau daqua mai târdiu 
se află furui quând objetele furate sunt dejă şi 
înstrăinate, ori-quare probe vă av& proprietarul 
despre fur, nu ”] pote ommori, fard a fi consinerat 
şi pedepsit că, uccidător. 

4 Vers. « Iar de vă fi prins furul şi se vă află 
în mân'a lui quelle furate dela vițellu şi asin pînă 
Ja 6ie, îndoit vă dă înapoi. » 

Aquest verset pare quă ar” fi parte a primului 
verset, sau al doilea după dânsul. Pus aqui în 
depărtare are nevoie de dre-quare explicaţii, In 
primul verset se dice cinci vitelii pentru nn vitellu 
și patru oi pentru o 6ie; şi aqui se dice numai 
îndoit. Caus'a este quă la întâmplarea d'ântâiu se 
vorbesce de vitele furate şi neaflate în mâinile 
furului. La aqueasta împregiurare. proprictaiului 
se cuvine a i se facce satisfactid şi despre perderea 
folosului que putea av€ din laborea vitei pin la 
aflarea ci. Aqui ânsă se vorbesce de împregiura- 
rea: quând furul se află cu vit'a furată în mână, şi 
atiunci, nefiiind perdere de labâre se împune 
numai pedeps'a farului, Este de ajuns attunci a dă 
îndoit, 

7 Vers. « De vă dă quine-vă appropelui său 
argint sau vase... » Cu vase în limba, hebraică se 
înțellege tot felul de necesarie alle casei, adică 
queea que la noi se întellege cu vorbele scule, 
unelte, dichisuri. 

9 Vers. «... şi quel prins prin Dumnedeu vă 
dă îndoit. » Cu prins prin Dumnedeu se înțeliege 
prins prin Drepiate înaintea judecălii. 

16 Vers. « De vă amăgi quine-vă vergine neprot 
misă şi se vă culcă cu dânsa, eu dote o vă dotă 
sie'şi de femee. » 

Quâtă provedință pentru partea quea mai debile, 
şi quâtă egalitate înaintea legilor ! Cu tote aquea- 
stea spre mai mare siguranță a viitorului fetei, 
părintilor ei, que pot judică mai bine de characie- 
vul junelui seductor, li se dă facultatea de a se 
oppune însoţirii dicând : 

11 Vers. « Dagua ânsă ferind se vă feri şi nu vă 
voi talăl ei a 'io dă de femee, argint vă dă (seducto- 
rul) spre rescumptrare după quât este dotea ver-. 
ginilor. » 

Ferind se vă feri, sau refusând vă refusă, este 
cum sa mai vădut adesea un hebraismu que 
adaoge puterea verbului, vrând să arate cuvintele 
sau causele que facu pe părinte de a se fei de o 
allianță que nici întrun chipu nui se cuvine; şi 
în adevăr în assemenea casuri cuvintele cată să 
fiă torte mari qua să prefere părintele a sacrifică 
ondrea filiei salle. 

Argint vă dă, în hebraesce se exprimă prin ar- 
gint vă cumpeni sau dramui; expressi ânci , re- 
masă din timpii quând nu există monetă, şi argin- 
tul şi aurul circulă nu prin nume de monelă, ci 
prin greutate : în locu adică de a dicce atâtia lei 
sau franci, se diceă atâtea dramuri de argini. — 
Dotea fetei, după cum se vede în Deuteronomiu cap. 
XXII, vers. 29, este de 30 didrahme sau sicli. 

18 Vers. « Pe fermecători nu "i lăssati ă trăi 
între voi, » 

Versiunea hebraică gice : pe fermecetâre. Causa 
-este quă femeile mai mult făcea aqueast'a messe- 
ria. Se mai observă âncă differinţa qub în locu de 
a, dicce nu "i lăssaţi a trăi între voi, dice nu le 
lăssaţi a trăi, quare după Vulgata se explică: 
ardicati-le viatia. Septaginta, dicând fermecălori,   
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înțelege peste tot şi bărbaţi şi femei; în quât ânsă 
pentru ardicarca vieţei este mai indulgente : Bdi- 
ţia din Vaticano dice : 09 mepezorțazre (nu curteniţi, 
nu luaţi cu binele, nu sufteriţi); Ediţia din Athene 
dice : o mzpwuăssca (nu lasşaţi a trai pe lingă voi, 
allungati i). 

Versetele 21, 22, 23, 24, 25, 96 şi 21 sunt divine 
de charitate căţre străin, văduvă, şi orphan, către 
scapătatul nevoit a se împrumută. Ne temem ă le 
attinge cu explicaţia-sau paraphrasea, Textul este 
de ajuns spre a facce generdse inimile charitabili 
şi a îmmuia pe quelle dure. 

28 Vers. « Divinitatea nu vei insultă... » Tex- 
tul hellicu se exprimă prin Becis cd rava)oy4ses (dei 
nu vei maledicee). Si aqueast'a face pe multi a în- 
tellege cu dei, pe qusi mari ai pământului, .quăei 
în adevăr în hebreesce dei în plural insemneada 
mai adessea potentati. Daqua cu dei textul înțel- 
lege cu adeverat dumnedei, versetul aquest'a este 
de o tolerenţă exemplară que rar se vede în ge- 
losia Dumnedeului lui Moysă. | 

34 Vers. « ...— Si carnea mursicatei de fere nu 
o veti mâncă, ci o veti aruncă câinelui.» Inchieice 
rea aquestui vesset par” qud ar fi un poscriptum 
al capilolului, un, articol que s'a fost uitat, şi fiind 
important, qua să nu remâie pe altă occasid, se 
adaoge aqui în capăt. 

CAPU XXIII. 

Capitolul aquest'a coprinde mai mult nisce pre- 
cepte de morală de quât nisce legi. Dupâ que în 
do5 capitole precedenti se prescriu drepturi şi da- 
torii, în aquest'a al treilea, legiuitorul se nevoiesce 
a assigură respectul către legi prin moralisarea, 
inimii, şi îmblândirea characterului. Să recităm 
quâte vă din aqueste precepte, din quare pe unele 
Și Moysă în adins le mai repetă pentru importanța 
or, 

1 Vers. « ... Să nu te unesci cu quel nedrept 
spre a deveni martur nedrept. 

2 Vers. Să nu fii cu quei mai mulţi întru rău- 
tate : să nu te adaogi cu multitudinea spre a te 
înclină cu gquei mai mulţi cum să înclini judicat'a.» 

Vorbind de părerea quelior mai mulţi sau quel- 
lor mai pucini sau de queea que se dice majorita- 
tea voturilor şi minoritatea, Moysă sau mai bine 
mintea lui, que că la tot omul este angelul lui 
Dumnedeu, îi gice quă nu în părerea quellor mai 
mulţi stă dreptatea, ci în Adevăr, que adessea nu 
este cunoscut de quât de quei mai puțini. Sunt 
ânsă unii 6meni que sau din nesciință sau din 
necutedare sau din interes or systemă nu se dau de 
quât în partea unde este păterea quând a unui 
despot cu armatele salle, quând a demagogilor si 
amăgitorilor de multitudini. Nu ânsă, mintea să- 
n&tosă dice : să nu fii cu quei mai mulţi în r&u- 
tate (que coprinde în sine și errârea generale, şi 
tot que este în perderea publicului şi a individu- 
lui). — Moysă vorbesce unui popol chiemat a se 
guvernă de sine prin alleşii săi, unde părerile quel- 
lor mai mulţi au să decidă de sârt'a individului 
şi a națiunii. Precun într”'o monarchiă monarehul 
este adessea despot, violent, absolut, assemenea 
înt”'o democratiă , multitudinea adessea devine 
violentă, ingrată, injustă, quere exilarea drepţi- 
lor că Aristide, mortea viriuoşilor că Socrate, per- 
secutia propheţilor, erucificarea. lui Christu. Dum- 
nedeu dară que vorbesce prin rația umană ne di- 
ce să nu ie mlădii, nici să aduli, nici să îneuviin- 
tegi capriciul şi violenţa nici unui despotu, fiă 
aquella individ, fiă popol sau multitudine : « Să 
nu fe adaogi cu multitudinea înclinându-te cu
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quei mai mulţi spre ă înclină judicat'a, » Voturile 
sau părerile Gmenilor sunt că nisce grâne în cum- 
penă ; de se udaoge unul la o parte, cumpăn'a se 
înclină către partea aqueea; nu te înclină dară cu 
intriganții şi amagiţii de aquestia ori-quât de 
mulţi vor fi; guăci înclini judecata pervertind opi- 
nia publică. S'au aflat adessea 6meni drepți que 
au bravat violorea monarchilor nedrepţi; fârie pn- 
cini ânsă se află quare să cutede ă bravă opinia 
falsă sau retăcită a multitudinii. De pericolul 
agquesta mai eminent voiesce Moyst a feri pe fiă- 
quare din membrii societăţii Israel. 

6 Vers, « Să nu perverți dreptatea scăpătatului 
în judicata que are. » 

1 Vers. a... Nu justifică pe impiu pentru daruri, 
Vorb'a daruri nu înțellege numai presentele în 

natură, ci tot que se adresă spre a flată interesul 
personal. Quei que se implică în partite, în coterii, 
nu lipsescu în tot M'auna de a justifică pe impii, pe 
quei fără-de-lege, pe quei fară credinţă şi fără 
principe, pe furi nsuşi şi assassini, numai pentru 
(uă sunt din coteria lor. În assemenea impregiu- 
Tări darurile sunt solidaritatea intereselor cote- 
riei, speranța plăcintelor que fiă-quare asteptă, 

Astadi (4) se află în Paris atâtia şi atâţia peţi- 
tori la domnia țărrelo» n6stre, 6menii que în di- 
vanul de poruncială mărturisiră singuri quă nu 
sunt capabili de ă guvernă şi querură principe 
străin. Unde le 8 simtimentul de uniune a ambe- 
lor popoli quând acum vinu să împarță, dorinţele 
si aspiraţiunile a doi popoli că cămaş'a lui Christu? 
Si que dreptu mai au ei ]a a querre domnia ţărre- 
lor quând, ei singuri au mărturisit (nu cu spiri- 
tul recundscerii de sine, ci cu duhul intrigei şi dis- 
cordiei), gquă nu sunt demni de a guvernă? Opinia 
publică sar cuveni a i sligmatisă în îndoit, si 
cu tote aquestea nu ă unul quare să nu aibă mul.- 
țime de partisani, şi justificatori din ânsuşi 
aqueia que au strigat uniune şi principe străin. 
Necapabilii se împlură de merite, furii şi tilharii 
devenirii bărbaţi de omenie, sperjurii se înăltară 
mai presus de quei drepți cu inima şi cu sufletul, 
impii şi trădătorii se qualificară de filii dilecţi ai 
Patriei. Toţi fură justificaţi, stropiti cu hyssopu, se 
albiră că nivea, se curăţiră că argintul. Darurile, 
speranțele de daruri curgu, se promit de tâte păr- 
țile şi ochii tutulor se orbescu. 

8 Vers. « Nu vei luă daruri quăci darurile or- 
bescu cu totul ochii quellor vădători, şi restârnă 
cuvintele juste. » 

Quâte daruri aţi luat, o Români, sau quâte 
speruți a luă, de vaţi împărți! în atâtea partite 
quâţi sunt şi peţitorii que renegară la principele 
que proclumară? Pentru que vi s'au orbit ochii şi 
nu mai vedeți violarea drepturilor vâstre, și tie 
cuvintele drepte se resturnară? — Mulţi mărgi- 
nescu preceptele uquestor dot versete, applicându- 
le numai ia judecăţele que se făcu în iribunate 
unde se decide numai despre sărt'a individului; că 
Și quând ar'dicce quă nu ţi se iartă a nedreptăţi un 
individ, şi qud cu atăta îţi este mai iertat cu quât 
vei cufundă popoli şi naţiuni întregi în servitute ră 
pindu'le tâte drepturile, quând aquestea alergă la 
tribunalul tău, sau au nevoie de mărturia ta. 
Astfel de infelles toţi pharisci şi hypocriţii din 
lume detteră tutulor legilor al quaror scopu fu 
binele general, şi stingerea r&ului general : fi lo= 
vescu turbarea charilății înaintea scăpătatului que 
le dă îngenuchie spre a le flată vanitatea, quând 

(1) La 20 maiu 1858 quând se scriu aqueste 
linii. |   

sunt mai crudi și de quât ferele quând uceidu cu 
sutele de mii, lăssând atâtea veduve şi orphani, si 
quând îngenuchiă naţiuni întrege. Nu, legea vor 
besce adessea de viţiurile şi nelegiuirele mici, qua 
cu atâta mai mult să nu încuviințăm vițiurile şi 
nelegiuirile colosali. 

Notiţia nustră se adresă către tribunalul, către 
Areopagul numit european que perverii dreplatea 
a doi popoli debili âncă, şi scăpetati, și către 
aqueia din Români que renegaţi la principele lor 
justifică pe impiu, orbindu-li-se ochii, si restârnă 
cuvintele quelle juste. Pentru quei drepți cu inim'a 
şi luminaţi cu mintea, pentru quei amagiţi din popol 
pe quari Christu îi numesce'umili sau săraci cu spi- 
ritul, pentru aqueia n'avem de quât dor, compă- 
timire respectu, şi tot devotamentul. 

9 Vers. « Proselytu (străin) nu veţi suppără nici 
veți amări; quăci voi cunâsceţi suffletul quellui 
străin, pentru quă aţi fost şi voi &nşivă străini în 
pămentul Egyptului. » 

Aquest verset se vede şi în capilolul precedent xx 
v. 24, şi cu atâta se recommandă mai mult cu quât 
se repelă mai de multe ori în preceptele lui Moysă: 
ă nu adoră idiloli de unde se nasce inveţul umi- 
Jirii şi servituţii, şi a nu amări pe străin și scăpă- 
tat, par” quă ar' av aquellaşi început, cu a nu 
facce altuia queea que nu voiesci a'ţi facce altul, 
şi de aqueea amândoă aqueste precepte cum şi 
quelle assemenea aquestor'a se repetu neîncetat 
de Moysă spre a resună quât se pâte mai mult în 
inimele lumii quellei nuoe. 

Venind apoi la !aborarea pământului este de mi- 
rare cum identifică sciint'a cu charitatea şi cu cul- 
tul, lumin'a cu bine-facerea, si religia adevărul cu 
mântuirea şi cu Dumnedeu. Pământul quere și 
ellu, după experiința que ficură Gmenii, repaos 
şi îngrășare prin lă-sarea vitelor de a '] pasce : cecă . 
dar cum se exprimă sciința charitabile que devine 
servitore quellui scăpătat iar nu potentaților. 

10 Vers. « Sese anni vei semăână pământul teu 
şi vei adună fructele lui; 

44. ar în al şeptele annu îi vei dă repaos și îl 
vei iertă, şi vor mâncă quei neavuţi ai naţiunii 
talle ; iav quelle remase pe dânsul să le manânce 
fereie câmpului; aşă vei facce şi cu viiea ta şi cu 
olivetul teu. » | 

Si apoi iar se mai repetă dioa a şâptea de repaos 
pentru domestici, pentru proselyți şi ânsusi pentru 
vite; dioa que tot cetăţeanul cătă a o sanetifică 
consacrându-o întru a se consultă pentru alle 
communei şi alle Patriei cu dreptatea şi adevărul 
în inimă, adică cu mintea la Dumnedeu (vedi 
v. 12). 

Nuuele deilor străini se proscrie din nuou şi 
mai vîrtos îndată după que vorbesce de aqueastă 
di. Ancd din Egyptu interesul personal eră o di- 
vinitale a traficului personifieaiă în Mercuriu sau 
Hermes. Aşă ucciderea în mare cu miiile cră ado- 
rată în Marte; averile peste măsură în Plutu, eic. 
Departe tot d'auna din Israel şi mai vîstos în gdioa 
consacrătă Patriei geii străini, interesul personal, 
ambiția, intrig'a, traficul, etc. (vegi v. 13.) 

După adunările communali o dată pe septămănă 
vin assembleele generali de trei ori pe annu, şi 
agquestor'a, spre a li se dă adevăsat'a lor sanctitate, 
li se dă în adevtr un character divin, făcându-le 
nisce serbători religidse. Fiă-quare cetățean se 
presentă înaintea lui Dumnedeu quând se presentă 
în assemblee generale. Assembleea devine serbă- 
târe consacrată lui Dunmnedeu adică Advărului, 
Dreptătii, Libertăţii, quă ellu nu 8 altu Domnu de 
quât quel que mântue din servitule ; şi serbătârea
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nu devine în Israel de quât o adducere ă minte de 
eşirea din Egyptu, din casa Servituţii, de înnecarea 
lui Pharaon, și de timpul actiunii, veghierii, al 
tabernacolelor, quând un popol întregu se află în 
expediţiă (vedi v. 14, 15, 46 şi-17). 

Vin apoi nisce precepte rituali particulare la 
Hebrei pe aquei timpi pentru cuvinte sau de hy- 
gienă, sau de ferire de a facce cum faceă păgânii. 

18 Vers. « Quând voiu rempinge gintile dela 
fac'a ta (a popolului Hebreu) şi voiu lăţi confinile 
talle să nu themii peste fermentat sânge din sacri- 
ficiul meu, nici să dormă gressimea, solemnilătii 
melle pin dimineaţa. » 

In quelle lalte versiuni versetul aquest'a incepe 
cu : « Să nu ih&mii peste fermânţat... » Vorhele: 
« Quănd voiu rempinge gintile dela fac'a ta, si voiu 
lăți confinile tale. » Lipsescu cu totul. 

Vorb'a să nu themii co buprăses exprimataprin edi- 
ţia din Athene în quea din Vaticanu se arată prin 
să uses (Să nu sacrifici), Traducătorii vechi români 
o exprimă prin: «Să nu pui.» Intellesul este 
aquest'a : Cu sacrificiul meu (sau al lui Dumnedeu) 
se înţellege 'gnellul pascilor, si aquest'a nu se iartă 
pentru cuvinte de adducere ă minte de a se jun- 
ghiă sau sacrifică mai "nainte de lipsa din tâtă cas'a 
a pâinei cu aluat, şi de cocerea azymelor. Pînă 
que dar este fermentătură sau pâine cu aluat în 
casă să nu se sacrifice 'gnellul pascal : Să nu thă- 
mii dară sau sacrifici peste fermântat sânge din 
sacrificiul Domnului. Cu « să nu drmă gressimeu 
solemnității melle pînă dimineată » să înţellege 
quă injunghiânduse 'gnellul pascal gressimea să 
nu remâie în casă pin dimineaţa, ci îndată să, se 
ofiere la altar. 

19 Vers. « Să nu ferbi 'gnellu în laptele mamei 
salle. « In multe și varii înţellese se explică pre- 
ceptul aquest'a. Unii îi dau un cuvânt de hygienă 
sau de conservarea sănetătii, că o mâncare fară 
gust sau grețosă; alţii pentru aquellaşi cuvânt 
nu '] iau ad litțeram, şi dicu quă cu a ferbe 'gnellul 

„sau iedul în laptele mamei salle nu se intellege 
locu în lapte, ci timpu, adico în alleptare în timpul 
quând 8 ânct micu la lapte. Alţii spun qud eră o 
datină superstițidsă la Egypteni de a ferbe “gnel- 
lii şi iedii în laptele mamei lor şi de a stropi cu 
aquea fertură peste târrine şi grădine cu un scopu 
magicu. Moyse dară voiesce a desfiinţă aqueastă 
datină din Israel, 

20 Vers. « Eccă eu trimitu angelul meu înaintea 
fecei taile spre a te custodi în calle, şi a te întru- 
ducce în pâmântul preparat ţie. » 

Moysă de nu se întellege pe sine că duce trimis 
delu Dumnedeu, quel puţin personifică în angelul 
lui Dumnedeu pe toţi conducătorii lui Israel în pă- 
mântul promis. Phariseii însă şi superstitioşii de 
tâte culorile iau expressia mai mult de quât ad litte- 
ram, şi Talmudul ajunge pînd a şi spunne numele 
aquellui angel, qua să scim qud se chiemă Meta- 
thron. Cahalistii dau mai adesea nume angelilor sau 
după limb'a hellenică sau după quea persană. Me- 
tathronul lor vine dela vorbele pă (după) şi opcvos 
(thronu) adică, cum ammu dicce, spătarul lui Dum- 
nedeu que stă după thron sau la spatele ihronului 

După aqueste legiuiri şi precepte vinu apoi con- 
diţiunile quă devor ascultă îilii lui Israel de dânsele 
şi de quei que îi conducu, attunci vor fi tari în- 
contra inemicilar. Si vor ajunge infine a formă un 
Stat, o naţiă: şi quând vor batte pe Amoreheu şi 
Chetieu şi Chananeu, etc., să nu cumvă să se in- 
chine la idoli şi să deviă din nuou selavii şi lu-- 
erurile alior'a. 

24 Vers. « Să nu te înhini la deii aquestora,   
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nici să le adduci cutlu : să nu faci după faptele lor; 
ci destrugând îi vei distrugge și sfirmând vei sfăr- 
mă statuele lor. » 

Mahomet sau Islamul este mai puțin aspru, qud 
nu commadă distructia şi exterminarea inemicului 
de quât numai în timpul Juptei şi lassă apoi popo- 
lilor invinsi şi tributari cultul şi datincle lor. Intre 
Moysă şi Pharaoni şi ori-que idolatriă nu 8 pactu, 
nu & pace, nu & concessid, ci distructiă pină la unul 
a idolilor, a statuelor. 

Quine ânsă are mai mult cuvânt? Sau in quine 
se află germinele tolerentei ? Mintea Omului pote 
judică după impregiurări. Moysă avcă a facce tot 
cu idolatri in timpii sei, şi cătă să fiă netolerabil 
Mahomet avea a facce pe lingă idolatri, şi cu Hebrei 
şi Chrestiui, pe al quarora Dumnedeu îl recunâsce 
şi "1 proclamă! Mahomet quând vorbesce de Moysă 
n'are de quât respect, şi quând verbesce de Christu 
nare de quât adoraţid ; Mabomet nu veniă de quât 
adă quâte promissesse Christu, şi quâte Drepturile 
roman şi feodal eu ponteficii spejuri trimissesseră 
pe 6imeni a le ave în ceruri, lăssănd bunurile pă- 
mântului în-partea pătricienilor, baronilor şi călu- 
gtrilor. Mahomet aveă cuvânt de a fi mai tole- 
rent; Moysă de ar” fi simţit tolerenţa ar” fi făcut că 
Lamartine la 48 que după que invită popolii ă se 
resculă, se lăssă molle înaintea Pharaonilor şi făcă 
pe Franca a abandonă popolii la o servitute mai 
grea de quât quea din ainte. Nu, jos cu idolii la 
assemenea impregiurări! 

In van se îng6ntă mulţi qud revolutiunile Fran- 
cei dela 93, 30 şi 48 au făcut mai mult de quât Mo- 
saismul, Christianismu! şi Islamismul. Intre Moys8 
şi Pharaon nu fu pactu; între Christu şi Cesar nu fu 
pace, unul fu herou exterminator, altul martyr şi 
Dumnedeu. — Intre Islam şi idolatri şi tot Chres- 
tinul redevenit păgân nu fu pace. Oamenii revo.- 
luțiunilor francese nu fură de quât unii renegati şi 
alţii exterminânduse între sine, quând nu putură 
cu ghilotin'a, o făcurd prin veninul limbei. 

Eccă que promitte Moysă quellor que vor dis- 
trugge ori-que statuă, que vor, obori ori-que idol. 

25. « Si voiu binecuventă pâinea ta şi vinul 
tău. (Vei mâncă adică în pace şi de ajuns, quăci 
pâinea şi sarea şi vinul t&u vor fi hinecuvântate 
iar nu taxate, quăci libertăţile talle nu vor fi vio- 
late) şi voiu abatte ori-que infirmitate dela voi. » 

26. « Tâta femeea vă fi născătâre pe pământul 
tău ( quăci neaverea pe de o parte şi corrupția pe 
de alta que vin tot din împilarea pharaonilor nu 
vor adducce pe fililele patriei ia sterpitate) şi nu- 
mărul gillelor talle voiu împlini (quici de neavere 
pruncii şi junii nu vor muri rachitici şi ofticosi de 
labârea fabricelor, şi fililiele nu vor îmbătrâni pă- 
lite de corruptiă şi de desillusionare la 18 şi 20 de 
anni). » 

27. Si terrorea mea voiu trimitte a te precede 
(in calle) şi voiu uimi tote gintile la quari tu vei 
ajunge şi voiu dă pe toţi adversarii tei fugitivi. 
(Făcut au aquestea revolutiunile francese, sau quă 
elita filiilor Francei fu in tot dauna expatriată, şi 
murind prin carceri şi pe paleurile ghilotinei? ) 

98. Si voiu trimitte vespile în aintea ta, şi voiu 
allungă pe Amorrhei, și pe Evei, şi pe Chananei, şi 
pe Chettei dela tine (Revoluiiunile francese din 
contra deschisseră o data porțele unei aliante de 
Pharaoni şi dedoă ori închieid pactu cu Pharaonii,) 

Vinu apoi cuvinte de politica quea mai înaltă. 
Moysă este quel mai methodicu şi mai econom din 
politici, Moys& face, şi alții numai au vorbit. Moysă 
se rapede cu încetul. 

99 vers, « Si nu voiu allungă (pe inemicii tăi)
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dela fac'a ta într'un singur annu, qua să nu deviiă 
pământul desert şi să se îmmulţiască assupra tă 
ferele pământului, » 

30. Pucin quâle pucin îi voiu allungă dela tine 
pînt quând vei cresce şi vei moşteni ţâr'a, 

Apoi quând innemicii vor fi învinşi. 
34, Să nu închiei cu dânsii nici cu deii (potentaţii) 

lor nici o alianţă. 
33. Si să nu locuiscă in terra ta qua să nu te 

facă a păcătui către mine (către Domnul qut mân- 
tuie din cas'a servituţii); quăci de vei servi deilor 
lor, aqueast'a vă fi ţie cursă (stu pedică de cădut).» 

Nu e aşă quă după dot capitole de legi basate 
pe egalitate şi libertate generale, populul este 
bine moralisat sau catechisat prin precepte de ade- 
vărala morale? Ve spuneam cu de mult să vă 
ţineţi cu mâinile de cărtile religiuni şi să nu le Jăs- 
saţi de arme în mâinile Pharaooitor, Phaxiseilor, 
que nu fulgeră în contra şarsaililor de demagogi 
ci în eonira vâstra, o popoli, que ve aflati între 
despotism si demagogie, între Pharaon şi marea 
Roşie. Mările Roşii sau Anarchiile în tot d'auna 
au secondat pe Pharaoni sau despoţi. O popoli que 
vă aflaţi între amândoă rellele, nu & mântuire de 
nu veți tr&ce prin una, şi nu veți înnecă apoi pe 
Pharaoni într 'Ensa. 

CAPU XXIV. 
1. Vers. « Mai disse lui Moysă... » Quine disse? 

Nu e îndoială quă tot aquea voce que Moyşă o nu- 
mesce vocea lui Dumnegeu. Judanii cu quât prin 
dogme vor să arate qui fugu de malerialismu, cu 
atâtata prin fapte şi prin vorbe dau întrânsul că 
musculiţele în flacăra luminei. Daqua nu se cuvine 
a dă Jui dumnedeu voce umană sau materiale a 
sonului, que îşi mai bat capul să seie quine a dis 
lui Moysă? Qusei ori-guine “iar fi dis afară de vocea 
intimă a minţii, n'ar fi fost de quât un que mate- 
rial. Ansă nu, sunt unii que aflirmă quă Michael 
angelul inţellepeiunii "i a dis, că şi quând Homer 
spune qud Minerva desciudii şi trasse pe Achille de 
urechie. 
—Nadab şi Abiud doi filii ai lui Aaron; versiunea 

samariteană mai adaoge şi pe quei lalţi doi filii 
Eliezer şi Ithamar. 

2, Vers, « Si să se appropiă numai Moysă sin- 
gur... » Sunt multe opiniuni despre data aquestei 
ascinderi; unii dicu quă fu mai'nainte de promul- 
garea Legii, şi alții după aqueastă promulgare. Cu 
tâte aquestea, pole să fiă una şi aquecasi ascen- 
si5, qutci multe fapte şi legiuiri şi versete se re- 
petă în Pentateucu, » 

3, Vers. « Intră Moysă (in campament) şi spusse 
popolului tâte cuvintele ni Dumnedeu şi dreptu- 
vile; iar popolul respunse cu o singură voce, 
Qicând ; tote cuvintele quâte a dis Domnul le vor- 
mu facce şi le vommu ascultă. » 

Despre ascindere sau suire se vorbesce ; despre 
descindere se subtințellege, că un interval natu- 
ral. Se arată quă Moysă facce cunoseut popolului 
întregu cuvintele lui Dumnedeu si drepturile, 
Quari drepturi? se întrâbă unii. Nu mai este în- 
doială quâ tâte despre quare se vorbi pînă acum 
adică articolele de lege şi preceptele coprinse în 
capitolele XXI, XXII şi XXIII cum şi repetiţia De- 
calogului, 
Ammu arătat qud decologu vu să dică dece cu- 

vinte sau raționamente, que fiă-quiruia omu i le 
dietă mintea, Ansă pentru legile que deculă 
din uqueste gece principe quine este în drept de a 
propunne legi popolilor? La toți popolii antichită- 
ţii se vădu quâte un legiuitor que dă legi în nu- 
mele unei divinități. Aquea divinitate ânsă este, 
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cum ammu mai arătat, M-n: Menes, sau Menos, sau 
Manu, sau Man,sau Numa, sau Minerva, sau Mens, 
sau Mintea. Una ânsă este mintea imperativă, im- 
peridsă, violente, impunătre, absolută, şi alta min- 
tea justă, consultătore, leale, plină de blândeţe şi 
de charitate; aqueea nu dă legi, nici commande 
ci propunne cuvinte şi drepturi, cum se dice în 
aquest verset, quăci şi queilalii Gmeni au M-a 
sau minte tot dela Dumnedeu; și quei que au ase 
suppune la legi cală să le dosbată şi să se convin- 
să de le sunt folositâre sau nu. In timpii moderni 
que se dica qui nu sunt păgâni, legile la unele 
terre se desbatu în assemblee compuse de repre- 
sentanţii popolului. Moyst ânsă que vorbesce în 
numele lui Dumnegeu, şi quare a reuşit dejă 
a fi cregut de ast fel, nu descinde din munte spre 
a dă legi, şi cu gquât Aquella în numele quăruia 
vorbesce este mai mare mai potent, mai Domnu de 
quâi ori-que a putut a' şi imagină mintea umană, 
cu atâta condescinde mai mult spre a arătă qud 
nu este absolut, ci drept, şi dreptatea attunei ă 
ă de&ptă quând cumpăn'a e în aquecasi greutate de 
ambele părţi. Moysâ nu dă legi în numele lui Dum- 
nedeu, ei spunne popolului cuvintele lui Dumne- 
deu și drepturile Omuiui. Astădi se propun legile 
numai representanţilor unei fracțiuni din popol; 
Moyst se adressă la popolul înitregu; Adueast'a cu 
adevărat vă să dică a vorbi în numele lui Dumne- 
deu, qusci toți sunt egali înaintea lui Dumnegeu. 
Popolul dar, vă să dică, este consultat ; şi toţi cu 
0 singură voce, consimţind respundu şi confirmă 
legea dicând : « Tâte cuvintele quâte a dis Dom- 
nul le vommu facce şi le vommu ascultă. » Legea 
dar nu este impusă, nici octroiiată, ci adoptată prin 
votu universal sau unanimitatea, vocilor. Fost a 
vre 0 dată legiuitor sau suveran revestit de o mai 
"naltă putere? şi cu tţe aquestea nimeni nu con- 
descendu că Moysă la votul universal, la approba= 
vea generale. — Aqueasta o vommu vede în iot 
d'auna de quâte-ori Moysă sau fedelii sti sucees- 
sori propun vre o lege. Dumnedeu sau Mintea o 
propunne şi popolul întregu o sancţionă iarăşi 
prin mintea generale. 

4 Vers. « Si scrisse Moysă tâte cuvintele Dom- 
nului... » Pină aqui, pînd a nu le adoptă şi sanc- 
tionă popolul, nu cutegasse sau nu eră drept nici 
a le seric. Scrierea nu eră aşă de facil că în tim- 
pii nostri, şi nu se puteă scrie sau seulpi de quât 
un que decis după que luă tâte modificatiunile. — 
Vinne acum sânctionnarea legii, și cu guâtă drep- 
iale! cu que solemnitate! Se edifică altar, se în- 
alță dot spre dece petre sau col6nne. (stele) que 
represenlă quelle doă spre dece semenţii alle po- 
polului; — Representaţia popolului se făceă sau 
se consideră de bună numai quând eră vorb'a de 
embleme sau de symboluri; iar quând eră vorb'a 
de a fi consultat, n'aveă, locu representaţia, quăci 
attunei fiă-quine are dreptul şi datoria de a'şi dă 
ellu Ensuşi părerea, iar nu representantul său ; şi 
quici la întâmplare quând face quine vă un 
pactu, un contraclu, un testament, singur cată a'și 
punne numele sau sigiliul. — Fură trimisi apoi 
toţi junii filiilor lui Israel şi addusseră vitelli spre 
sacrificiu de mântuire în holocaustu ; la scrificiul 
de mituire fură aleşi junii de a offeri vețeliii 
sau taurii, junii que sunt fl6rea, viitorul societa- 
ţii; ei avea a lrăi şi a spunne filiilor: « Ammu 
lost de facă, ammu fost eonsultaţi şi noi, ammu 
ascultat cutiulele, şi ammu dis din preună cu pă- 
rinţii nostri: le vommu ascultă si le vummu facce; 
noi ammu addus la altarsacrificiurile de mântuire.» 
— Spre esnsultare, spre ascindere la munte fură
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aleşi ş&pte deci de bătrâni; spre acţiă şi măelurie 
în viitor îgră chiemați toți jnnii 

Apoi sângele sacrificiurilor fu împărțit în dos ; 
jumătate se puse în vase sau cratere că un drept 
al popolului în aquest contract soția! solemnel, 
si jumătate fu turnat peste altar că un drept al lui 
Dumnedeu cu quare se închieiă contractul sau le- 
sământule 

Se luă apoi cartea Testamentului sau a Allian- 
ței que în dioa de astădi se dice contract sogial, 
sau chariă sau constitulid şi iarăsi se citi cum 
dice textut verset 7. a In urechile popolului, quare 
disse : tote guâte disse Domnul vommu facce si 
voma ascultă. » Luaţi aminte quă şi Moyst şi 
popolul nu dice: t6te quâte porunci sau commandă 
omnul, ei tâte quâte disse Domnul; Vorbele disse, 

alliantia, Testament, împărțirea sângelui sacrifi- 
ciului pe din dos, tâte învedereagă quă după princi- 
pele şi doctrinele lui Moysă, Dumnedeu condescinde 
că un dreptu şi tractă da egal cu egal cu Omul. 

8 Vers. « Luând apoi Moysă sângele, resperse 
assupra popolului şi disse : 6ccă sângele Testamen- 
tului sau Alianței, que închieid Domnul cu voi 
despre i6te cuvintele aquesta. » 

Se pâte, după deprinderile şi dutinele moderne, 
aqueastă ceremonie symbolică să se pară barbară 
şi pote şi selbatică. Ans& Moysă cătă a sancționă 
jegea que, qua să deviiă sântă în aintea popolului, 
eră nevoit a practică ceremonii que singure aitunci 
avea character de santitate. Hebreii veniă din 
Eeyptu şi eră deprinşi cu riturile aquellei tărre. 
Diflerința numai este quă sângele sacrificiului fu 
impărții drept pe din do& qua, să arale egalitatea 
între voiea liberă a Omului şi voiea lui Dumne-: 
deu. Scopul este Egalilatea şi Libertatea Omului,   

aquesta se arată prin semne symbolice que eră 
cunoscute şi adoptate attunci. liă-quare nu vor- 
besce, nu face de quât spre a fi înţelles și ap- 
probat de auditoriul său. (Juând sa mai civilisat 
lumea, symbolurile fură allese cum să fii mai 
plăcute simţirilor adică estheticei. 

41 Yers. Si dintre alleşii lui Israel nu se disso- 
nd (desbină) nici unul, ci (toţi) se arătară în lo- 
cul lui Dumnedeu şi mâncară şi băură. » Sunt 
versiuni que denumirea quellor Septe geci de 
încăzsovs allesi ai lui Israel, o traducu prin no- 
bi! Pote-se anachronismu şi judaismu mai im- 
pertinent ? Apoi expressia nu se dissond nu se des- 
bind, adică fură în concordiă în unire oi Stsprivasey 
o exprima prin « nu pusse mân'a pe dânşii.» Apoi 
Vulgata mai adaoge şi Dumnedeu, adică mân'a lui 
Dumnedeu nu'i bătă pentru quă 'naintasseră atât 
de muliu spre culmea muntelui. Aqui nu 8 vorba 
de bătaie sau de pedepsă, ci de bun'a harmoniă 
que fu între quei şâpte geci de allesi, sau bătrâni, 

e înţellegerea, lor que după aquei timpi primitivi 
se arată şi mai material prin mâncaro si beuro în 
preună. Ansă în limbele primitive sunt nisce ex- 
pressiuni materiali spre a arătă nisce idei morali 
precum 'gnellu în locu de blând, vulpe în locu de 
astuţios; hipu în locu de rapace; ochiu reu în 
locu de invidiă, limbă muscătâre sau venindsa în 
locu de calomnia, Snzpzsattoua: înpăvedare în locu 
de appărare. Aşă, a punne mâna însemneadă ades- 
sea a desparti, a desbină, quăci deshinarea sau des- 
părtirea se operă cu mâinile în material; de aqui 
dară oceasid aflară quci que stiiruescu a facee din 
Dumnedeu un satrapu sau şi un Pharaon, şi nu 
lipsi nici cu agueastă oceasiă a maculă Biblia cu 
doctrinele şi expressiunile lor idolatre, 

VII. 

TERUMA. 

CAPU XXV. 
2 Vers, « ... Luaţi mie primiţii... » 
De aqui se începe partea contribuțiunilor. 

Aquestea nu sunt impuse, ci, după cum se 

arată în textu, dela quâti cu inim'a voiâsa li se 

vă pare veti luă primitiile melle. Vorba pri- 
nitii în textul hellenicu se dice ânzpyzi, În 

quel hebraicu terumă; de unii sa tradus prin 

oblaţiuni. Tâte ânsă nu însemneadă de quât offe- 

rii de bună voie, ajutore, că claca şi milele 

Panţilimonului, quare apoi devin datorii de servi- 

tute. Noi aqui nu vorbim de abusurile speculato- 
rilor din urmă, ci de scopul leginitorului, şi de 
bun'a voinţă a popolului. Omul quât este în soție- 
tate şi se bucură de binefacerile ei, cată a contri- 
bui ia quelle necessarie spre ţinerea Statului. 
Prim'a contribuțiă sau oiterire que se ardică în Îs- 
rael estespreăînălță, qua să dicem aşă, un stindard 

un pavilion în miglocul desertului quare să fiă 
symbolul unității natiuni dându 'şi mâna prin al- 

Janţă cu unitătea Divinităţii. ln gillele nostre 
quând un popol scapă de sub jugul vre unui Pha- 
raon, strigă 6menii şi nu întârgiă de a înscrie 
pretutindeni peedeficiurile publice : Libertate, E ga- 
litate, Fraternitate! şi nu trece mult, şi quare se 
scâlă mai ântâiu stinge litterele că nisce pecătose 
de littere, astupă gurele că nisce mincinose de 
gure — (quăci de mar fi fost mincindse, ai” fi 

sciut a'şi appără libertatea) — Si pă libertate!   

na egalitate! na fralernilate! Bice pe spinare, 
bende şi cepi de mâini şi de piciore, earceri, depor- 
tatiuni, ghilotine, furci, etc. Quare este causa qud 
un singur omu adessea cu quâţi va complici întinde 
o mâna cutedetâre qua să nu dicem sacrilege şi dis- 
iruge tot, şi milliâne de 6meni, unii stau cu gurele 
căscate şi cu mafînile în sîn, şi alții applaudu că 
nisce frenetici? Causa este quă Popolul n'a vădut 
Libertaiea în Dumnedeul libertăţilor que mântue 
din casa Servituţii, representat în propitiatoriu 
că un misericordios părinte ; n'a vădut Egalitatea, 
tot în aquest Dumnedeu que se adressă la toţi şi 
quere consentimentul tutulor ; n'a vădut Fraterni- 
iatea unui popol întregu eşit din copsele aquel- 
luiaşi părinte Iacob, nici fraternitatea umanităţii 
întrege eşite din câpsele aquelluia'şi străbun 
Adam. In tabernaculul ânsă, în pavilonui, în stin- 
dardul que are ase înălță în desert în midlocul 
unui popol se vede symbolisată Natia intregă 6ga- 
le şi suror, şi Dumnedeul libertăţilor aceoperându- 
o din propiţiatoriu. Să mai puiă acum quine-vă o 
mană sacrilege pe aquel Dumnedeu, pe aquea na- 
țid que este appărată, de Dumnedeul que stă peste 
arripele Cherubimilor? Pin quând aquel taberna= 
col representă nația întregă, interesele generali, 
ochii tutulor sunt înfipţi acolo, inimile tutulor 
acolo se încăldescu şi viadă ; nimeni nu pâte at- 
tinge symbolul aquei/'a fără a se sbucină tote suf- 
flete. 'Loţi se situ violaţi într” un singur individ; 
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lară la ameninţarea existinței publice. Filii Pa- 
triei sau ai lui Israel se simt că membrii unui cor- 
pu întregu al quăruia capu este aquel taberaacol, 
fară de quare nu & nici viaţă nici cugetare, A 
punne mâna pe tablele Legii, pe Constituţiă, a 
abaite jos aquel propiţiatoriu, este ă trunchiă ca- 
pul corpului quellui mare sogial. Appărându'! 
dar toţi, nimeni nu cutedă ase altinge de densul; 
€ceă sanclificarea şi garanţia Legii. 
Ammu mai dis şi altă dată şi o vommu repetă 

de multe ori quă omul în dioa de astădi îşi ex- 
primă ideile prin vorbe şi prin liitere. Dumnedeu 
îşi exprimă ideile prin fapte ; şi numai quând fap- 
tele nostre sunt egali sau conforme cu vorbele 
attunci ne appropiem cu assemănarea nâstră de 
Dumnegeu. Astădi Gmenii vorbescu şi scriu : Li- 
bertate, Egalitate, Fraternitate şi alte asseme- 
nea. Moyse nu vorbesce, nu scrie aqueste nu- 
me, ci face. Ellu ideile salle 'şi le exprimă 
prin tabernacul : înălțândui în midiocul popolu- 
lui îl arătă cu degetul. Fiă-quare se uită 
la dânsul şi nu vede sau nu înțellege de quât 
Dumnedeul Libertatii, Filii lui Israel Egali şi 
frati. Adică Dumnedeul Libertăţii — Natia egale 
— şi Torah sau Legea que legă pe filii lui Israel 
în frateznitate. Nu quă d6r$ legea însemneagdă 
fraternitale, ci quând legea nu coprinde privilege 
şi caste, quând quel quare o proclamă se pune în 
rendul tutulor, şi dice popolului să 'şi allegă singur 
pejudicii şi administratorii sei ; quând legea se în- 
chieiă în «amă pe appropele tău că &nsuşi pe tine;» 
attunei fiă-quare pricepe fără vorbe, fără declamaţiu- 
ni quă fraternitatea nu & o vorbă, ci o faptă symboli- 
sată în arca sau tesaurul Mărturiei, Symbolurile 
sunt egali cu faptele : spunne unui omu que nu îti 
pricepe limb'a, sau unui mut surd, sau unui pruncu 
sugător, sau și unui animal că câinle, di-le: a sa'ti 
dau pâine, qud nu te pricepu; spunne tot asseme- 
nea şi quellui que îţi pricepe limb'a; quă nu te 
crede, mai vîrtos dagqua "1 ai amăgit de multe ori. 
Arată-le ânsă pâinea, punne-le-o înainte, quă te 
pricepe şi mutul surd, şi quel de altă limbă şi ân- 
suşi câinele : dă tița în gură sugătorului quă scie 
que să facă cu dânsa. Eccă limb'a symbolică, que 
noi aslădi o numim mystica. Unde & mysterul 
quând şi animalele pricepu o mare părte 'dint”- 
ânsa şi se exprimă printr” 6nsa? 

Symbolurile nu sunt de quât nisce semne, şi 
animalele prin semne înţellegu şi se facu înțellese 
şi între sine și de Gmeni : câinele își arată dinţii 
şi îţi exprimă, mînia, mişcă câd'a, saltă şi se lin- 
guşasce şi îşi arată bucuria, lassă urechiche în jos 
şi îşi stringe câd'a şi îşi arată temerea. Callul înflă 
nărrile şi şi rotâda mari. şi aţintători ochii, îşi 
sbîrlesce com'a, şi 'şi exprimă queea que omul prin 
gură şi penă nu exprimă de quâ! prin pictură 
que este coppiă pe lângă original. Faci semne ani- 
ivalelor domestice şi ânsuşi quellor sălbatice şi te 
pricepu, de le esci amicu sau inemicu; se appro- 
piă său fugu, sau se răpedu după semnele que 
v&du şi după puterea que simut qu5 au. — Tile- 
graphul &nsuşi nu este de quât o limbă symbolică 
que nu se exprimă niciprin sonuri, nici prin scriere, şi străbate spaţiul pe arripele cugetării. Faci semne în locu de a vorbi, şi lumea te pricepe 
pînă, la quelle mai depărtate extremităţi. Intin- de şi împarte linii tilegraphice pretutindeni, fer. 
rică drumurile pretutindeni cu ferru, quă pre- 
tutindeni îţi răpedi cugetarea că fulgerul, qus 
pretutindeni ajungi că vântul. — Faptele şi sem- 
nele se vedu, vorbele se audu numai, şi trecu 
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şi fiă-quare se ameninţă în existinț'a sa particu-! că sunetul. Nu scriţi pe edificiuri vorbe, ci faceţi 
că edificiurile să fiă symbolurile faptelor. 

In van înscrieţi pe edificiurile publice : Liber- 
tate, Egalitate, Fraternitate, daqua aquelle edi- 
ficiuri de sinele, din planul lor architectonicu, din 
constructia lor, din quelle que se practică într'ân- 
sele nu representă interesele vostre quelle mai 
sacre, ființa vostră, libertatea vâstră integrale în 
quare se coprinde şi egalitatea şi fraternitatea. 
Aquellea sunt vorbe şi că vorbe şi peru. Invan dar 
le înseriți pe frontispiciul Bursei que nu este de * 
quât tempul Viţellului de aur, unde 6meni nu 
îngenuchiă de quât spre a se despuiă unul pe 
altul; invan pe frontispiciurile Theatrelor unde 
&nsuşi talentul şi capacitatea nu potu intră de 
nu vor deveni mai ântâiu fiii intrigei şi servitorii pharaonismului; Iu van pe casermele publice, unde nu locuiescu de quât filii Măcellului, adoratorii pa- 
gânului de Marie; în van şi nsuşi pe frontispi- 
ciurile Templetor, daqua' cu mâna ca quare 
scrii aqueste vorbe, amenintaţi a dă jos de pe dân- 
sele Crucea symbolul devotamentului pînă la mor-- 
tea quca mai neomendsă, şi a sfişiă singurele 
Testamente în quure sunt legate drepturile Uma- 
nității. Conformati-ve faptele cu vorbele sau mai 
bine tăceţi și faceti, şi arătați fapta sau emblema 
faptei cu degetul. Ansă nu tăceți, si quând se 
sedla quâte unul que scie vorbi mai bine şi scie 
attragge atlentia tutulor la sine, attunci cuvin- 
tele'i quelle mai mari nu sunt de quât : « Nu mai 
avem nevoie de Dumnedeu, Dumnedeu este un 
mythu, o fiinţă imaginată şi chimerică, Dumnedeu 
este Riul, — nu mai avem nevoie de religiă, nu 
mai avem nevoie de porunce, nici de rationamente ; 
(quăei le vedeţi quă sunt nisce commendamente 
alle Adevărului que nu le puteţi călcă nepedep- 
siți); sentimentul Binelui şi Reuiui Justitiei şi ini- 
quitaţii, moralului şi immoralului , onestului şi 
neonestului, sunt înnăscute în omu că senti- 
mentul frumosului şi urritului, harmoniei şi desar- 
moniei, ete. » 

Anse que esteDumnegeu de quât viața existința 
universale, Justiiţia supremă, Frumosul și Bunul 
infinit, Amorul, Charitalea Omnipotinta Omni- sciința şi Omnipresenț'a? Que este Religia de quât 
legământul relegat, pactul soţial garantit astfel 
cum să nu p6tă nici individul nici popolul întregu 
a "1 desfacce nepedepsit, pactul social basat pe prin- 
cipe de Libertate, Egalitate şi Fraternitate şi pe 
raționamente încuviințate în” tote locurile şi în 
toţi timpii? Aveţi ast fel de principe? profesaţi 
nisce assemenea, doctrine ? Sciţi combină nisce 
assemenea raționamente? Atunci relegaţi-le assi- 
gurați-le, garantiţi-le cum să nu mai potă veni 
nimeni a vi le attinge nepedepsit. 

Ast fel relegă, assigură, garanti Moysă ratio- namentele umane, cum un popol întregu că cu o 
singură voce le încuviință strigând : « facce-vonimu 
şi vommu ascultă quâte dice Domnul!» cura quând 
după quâţi vă secoli se sculară ambitioşi şi apo- 
staţi că Saul, David, Solomon, Roboam, ete., şi 
cutedară tot, nu putură ânsă cutedă a se attinge pînă şi de Sânta sântelor, de tablele Legii, de con- 
stituhă, de arc'a Mărturiei, de symbolul Libertăţii, Egalitații și Fraternităţii generali; ci din contra, 
que] mai inteligent din toţi, David lud harp'a în 
mână şi cântând săltă şi dănţă că un saltenband 
Înaintea arcei, şi quel mai sapient din toți, So- 
lomoa înălță un templu în locu de tabernacol, şi 
înalță şi mai sus sybolul Liberlaţii, Egalitaţii şi 
Fraternitaţii ; în locu de a le abatte jos, le oferi 
cultul şi înaintea lor ei mai ântfiu cădură în 
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genuchi. — In fine astfel relegă, şi assiguro şi 
garanti Moyst principele aquestea, în quât şi 
quând se corrupse naţia întregă pînd la unul şi 
din Israel deveni judană, servă Bahiloniei, Alexan- 
ariei, Romei, batjocura infine a Europei întrege, 
mai jos de quât toţi popolii, împărţită între tote 
naţiunile, şi acum 6nsuşi după 33 de seculi este 
singurul popol model de solidaritate reciprocă. 
De au perdut pământul sau țerr'a, principele, 
symbolurile prin quare se representă aquestea, 
întellese sau neîn!ellese, le remasseră ; le remasse 
inim'a spre a le adoră, şi vocea spre a le pro- 
clamă. Amorul lor pentru aqueste principe le fa 
aşă de mare şi aşă de orbu, în quât commisseră 
adessea şi crimele quelle mai mari, credând qud 
le appără, şi gelosi de dânsele ajunseră pînă la 
persecuția prophetilor şi pînă Ia crucificarea lui 
Christu, que simțiă 16tă puterea cuvântului quând 
strigă : « iarlă-le lor Părinte, quă nu sciu que 
facu. » De nu conservă ei pînă la fanatismu agqueste 
principe pintre tribuiațiunile atâtor secoli, noi nu 
le-ammu fi cunoscut astăqi. 

Să venim de unde ammu început : contribuția 
de bună voie, spre a se erige mai nainte de tote 
symboluj existinței naționali que representă pe 
Dumnedeu, Natio, şi Torah sau Legea. Libertatea, 
Egalitatea şi Fraternitatea garantite. Bani, mo- 
nelă nu eră, sau forte pucină; contributia dar se 
quere în natură : . 

In aur, argint, şi arimă; 
In facinth şi porphir. şi rosu îndoit, în byson 

sau in bumbacu tors şi în lână torsă; 
In pelli de arieţi sau şi de țapi roşite, şi hyacin- 

thine, şi în lemne neputribili. 
In oliu, şi arome în tot-que compune profumul 

ungerii. , 
]n petre de sardiu, şi în petre pentu sculptură... 

(v.3,4,5,6şi). 
Cu aquestea nu se arată de quât contribuţia în 

natură prin objete que representă travalliul que 
singur este preprietatea omului, prin aquestea nu 
se arată de quât qud fiă-quare nu pote contribui 
de quât din alle salle proprie. 

Travalliul se arată şi prin alte objete că grâul, 
vinul, objetele de industria modernă, ete. Aquellea 
însă nu se putea quere atiunci dela un popol no- 
madu ânci şi necuitivător de pământ. Nu se queru 
de quât din productele industriei que Hebreii pu- 
tură ducce cu sine din Egyptu. 

Spre a vorbi ânsă pe limbele din dillele n6stre 
cată a explică numele objetelor arătate mai sus. 

Hyacinthul este numele, după quei mai mulţi 
commentători antici, unei culori albastre că ce- 
rul. Nu vorbim aqui de vorb'a hellenică hyacintk, 
quici aqucea se scie quă este florea de primă ve- 
ră, numită ghiocei sau zambile albastre; vorbim 
de vorb'a bebraică a3mpy que in hellenica sa tra- 
dus prin hyacinth, numai pote pentru cuvsântul 
quă mulţi din commentatori au dis qus nu este al- 
bastru inchis; si prin urmare hyacinthul fiind în- 
tre una şi atia, satisface amendo& părerile. 

Porphyră sau purpură eră culdrea rosia că fo- 
cul sau câ racui fert, que se trăgea din zem'a 
unui conchiliu sau scoice numită porphyră. Astel 
astădi 'Tureii dela stacoj que este Homarul sau ra- 
cul de mare, disseră stacojuiu. 

Roşu îndoit vă se dică roşu închis, vişiniu, kîr- 
mîziu. 

Aqui însă & vorb'a de culori iar nu de materiă. 
Que eră aquea materiă? Quei quari traducu din 
hebreesce dicu quă eră lână de die văpsită albas- 
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tru, purpuriu şi vişiniu, eccă objete de industriă 
que representă travalliul. 

Vine apoi byssonul. Ammu arătat în notiţia 
cap. XLI v. 42, al Genesii qud bysul sau byssonul 
eră un fel de bumbacu sau mătasse que se trăgea 
că firul arachnei din nisce scoice. Prin melony- 
mic ânsă sau comparații se pâte numi ori-que tir 
que este assemenea tras sau tors, fiă de mătasse 
fiă de in, fiă de bumbacu. Adessea astădi inului 
quând este fin îi dicem metasse şi nu alt quevă; 
adessea, assemenea în antichitate inului, bumba- 
cului şi mătassei le dicea bysson quând eră aşă de 
subțiri cum să imite byssonul,. 

Aşă bysson tors şi peri de capră que se vădu în 
versetul 4 se cuvine a se întellege inu, bumbacu, 
mătasse şi peri de capră târse că byssonul. — În 
părțile Asiei perii de capră sunt adesea lucii și 
moili că miătassea. — Eeccă dar şi alte objete de 
industriă. 

Pelli de arieţi (berbeci şi ţapi) rubricate şi hya- 
cinthine. Art'a de a argăsi şi văpsi pellile este forte 
vechiă în Esyptu sau Alhica antică. Sallianele 
Asiei, Marochinele dela Maroc nu veniră la Greci 
şi la Romani si apoi în 10tă Europ'a de gquăt prin 
Arabi şi Egypteni. Hebreii, că argați sau sclavi în 
Egypt, eră puşi a lucră la tote măestriele că Tsi- 
ganii la noi, şi lucrarea pellilor o cunoscea că şi 
quelle lalte măestrii. Li vommu vede cum sciu lu- 
cră şi aurul şi argintul şi aram'a. — Eccă şi alte 
objete alle industriei que representă iravalliul, pe 
lângă quare se adaoge şi lemne neputribili, tva 
auzea. Aquestea, unii dicu qud sunt lemnul sau 
arburele que se numesce mimosu nilotica sau 
acacia Ninului, un salcâm al Egyplului, que este 
de 15 pină la 20 de picidre de "nalt, şi quare se 
află cu abhondanţa în peninsula sinaică unde se află 
Hebreii castramentaţi. Alţii dicu quă ar” fi quer- 
rul sau stejarul. Versiunea syriacă dice quă este 
lemnul de eben. — Fiind ânsă quă este vorba de 
industriă, credem quă nu se întellege dea adducce 
sau offeri lemne arburi neciopliţi, ci prefăcuți în 
lemnărie că grinde,culme, colone, scândure, ete,, 
adăogim noi quă Septaginta prin lemne neputri- 
bili îuțellege jemne lucrate nctedite şi luerate ast 
fel cum să resiste în coutra putredirii. Arta aque- 
asta eră fârte cunoscută în Egyptu, daqua şi ân- 
suşi corpurile umane le appără pentru seculi de 
puiredire : eccă şi alte objete de industriă. 

Vin apoi cliul, thymiamele spre oliul ungerii şi 
spre compunerea profumelor. Aquestea iar eră în- 
iun grad de cultură forte naintată în Egyptu. 
Aquestea, sc ținea de arta balsamătorilor. 

Petrele de sardiu în hebraica se dicu petre de 
schoham. Philon le nuniesce de smerald; losephu 
Flaviu le dice sardonyz. Noi credem qui aquestea 
nu sunt de quât tot felul de petre preți6se sau 
nestimate pe quare se pote sculpi figure şi cilfre. 
Quăci pe aquestea aveă a se scrie numele quellor 
doă spredece semenţii spre a fi representale în pe- 
ptoralul şi ephodul que Archiercul avea a purtă pe 
peptul s&u și pe umerii sti spre a le presentă în- 
aintea Dumnedeului Libertăţii. Superumeralul 
sau Ephodul eră manta sau mantia de pe d'assu- 
pra a mai marelui sacerdote. 

8. Vers. « Si vei facce mie (dice Domnul) sanc- 
tuariu, şi mă voiu arătă întru voi. » , 

Templele firesce nu eră cunoscute sau possibili 
la popoli păstori sau nomadi. Herodotu attribue 
Egyptenilor invenția templelor. De ar' fi cunoscut 
şi pe Indieni și Chinesi că pe Egypteni, le ar” fi dat 
aquestor'a ântâilutea, aquestei inventiuni de a loca= 
lisă Divinitatea, 
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Ori-quât să fii Omul de radical, nu se pâte des- 
bără cu totul de înveţurile trecutului. Pe nimeni 
că pe Moysă nu ni'l arată Historia atât de radical, 
şi cu tâte aquestea nu se pâte desbără de rellele 
Egyptului de tote pînă la unul, de unele pentru quă 
deo parte nu'l inţellege popolulde nu i fe vă punne 
în ainte, de altele pe de altă parte pentru quă tot 
mai ține ellu la dânsele. Progresul que făcă 
Moysă nu fu altul în aqueastă questiune de quât 
qud localisând 6re-cum Divinitatea într” un taber- 
nacul portativ, nu o mărgini atâta că Egyptenii şi 
alte naţiuni, si tabernaculul, în locu de a symbolisă 
interesele Pharaonilor şi sacerdoţilor, deveni em- 
blem'a, intereselor queilor mai sacre alle popolu=- 
lui ; în templu în locu de a punne un idol, pusse 
naţia personificată, înaintea quăria la întâmplare 
de apostasiă să cadă şi nsuşi despotul usurpător 
spre ă adoră pe Dumnedeul Libertăţii, Natia, şi 
Legea sau constituţia. — Nu putu Omul mai mult, 
cum nu putură ducce nici ehrestinii primitivi ado- 
rând pe Dumnedeu numai în minte şi cu inim'a, 
Qualificaţi de atheii, fură nevoiti ă adoptă din 
nuou templele, imaginile, şi &nsuşi statuele, 
materialisând şi localisând divinitatea, 

Septaginta fuge quât pote de expressiuni idola- 
irice, hebrajca şi vulgaia din systernă preferu ex- 
pressiunile materialismului. Versetul 3 după he- 
braica se exprimă : 

« Si vor facee mie un sanctuariu şi voiu locui 
în midlocul lor. » In locu de şi me voiu arată în- 
iru voi. » E mare difierință dela o expressiă pînă 
la alta: una facce din sanctuariu casa lui Dum- 
nedeu şi îl mărginesce că pe un idol; alta face din 
sanctuariu locul unde noi învăţăm a cunâsce pe 
Dumnedeu, daqua acolo vedem libertatea nâstră, 
existința n6stra, înfrălivea sau solidaritatea a 
omului cu omu; daqua de acolo vă eşi tot pro- 
gresul, sau daqua acolo vă fi depositul a ori-quă- 
rui progres, 

Vulgata tot cu verbul locui se serve. Ritul la. 
tin sau roman că ritu al puilor de păgâni de pa- 
triciani, n” a putut şi nici nu vă pute fără idola- 
triă. 

Primii Părinţi ai Bisericei şi mai vîrtos Sântul 
Grigoriu în tot locul combatte inveţul idolatru de 
a localisă pe Dumnedeu, şi mai vîrtos în cuvân- 
tarea que facce assupra agquellor'a que nu lassă dsele 
martyrilor şi Sânţilor în pace, ci le offerescu spre 
închinare. De s' ar' fi mărginit Christianismul la 
început după părerea lui Petru întru a facce pro- 
seliti numai dintre Hebrei, şi nu s ar fi lăcomit 
că Pavel a '] întinde de o dată între Greci şi Ro- 
mani, basile Christianismului ar' fi fost mai tari. 
Grecii şi Romanii mai vîrtos addusserb din nuou 
idolatria, în quea mai pură şi mai salutariă dintre 
credințe. Grecii apotheosară totu şi Romanii nu 
querrea mai bine de quât prin idolatriă a 'şi con- 
servă priviligele şi sclavii. 

Construcţia sau descrierea tabernaculului, vas- 
selor şi tutulor quellor necessarie se pote vede 
în textu; noi ne vommu mărgini a explică numai 
quâte-.vă vorbe. 

10 Vers. «Arc'a mărturiei sau a Testimoniului.» 
Arcă însemnegă cufăr, raclă, cassă, sicrin, adică 
vassu în quare se ţinne averea sau thesaurul Guivă. 
In cass'a vistieriei se ţinu banii publici, în arcă que 
thesaur se află? Legile, Constituţia, dreptul Omului. 

Cotul & măsura de lungime primitiva ; fiă-que 
omu n' avea nimicu mai la în demână a măsură 
de quât palnv'a şi cotul; spre a numără iară nu 
avea mai la 'n demâna de quât degitele. De ugueea 
toți popolilii preferiră system'a decimale şi Ro-   
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manii pe quea cincimale, Cotul se dice lungimea 
bracului din cotu pînă la mână. Cotul quel mare 
regal al Egyptului eră de 0,525 millimetre adică de 
o jumetate de metru şi 25 de millimetre. După 
părerea quellor mai mulţi despre aquest cotu se 
vorbesce aqui quare este lungimea unui bracu 
de omu mare. 

44 Vers. a« Si o vei înaură peste tot cu aur 
curat... » Vechii traducători dicu şi o vei polei 
cu aur. Este mare differinţă : Textul bhellenicu 
dice zazagpuzdcas;, aquest verbu nu se traduce 
nici prin poleire nici prin aurire, ci prin aurare- 
peste-tot adică accoperire cu aur. Tradiţiunile, 
hebraice gicu quă eră trei place : una de lemn şi 
doă de aur que se applică de amândoă părţile pe 
din întru şi pe din afară a lemnului. 

« Si îi vei facce undine... » Traducătorii vechi 
dicu Zimtsi. 'Textul hellenicu dice zupzea, tra- 
ducţia latină din vaticanu dice cymacia. Tradu- 
cătorii din hebraica dicu curonălură; cu tâte 
aquestea. în adevăr nu însemnâdă de quât cercu, 
cingătâre sau margine resărită que încinge de 
giur în pregiur un vas, făcând nisce mice unde; 
de aqueea preferirăm a traducce ad littetam vorb'a 
hellenică xvpzdzea, dicend undine. 

12 Vers. « ... torte de aur... » Textul hellenicu 
dice caxevitavs, adică annelle sau innelle; tradu- 
cătorii vechi români gicu verige, que este cu totul 
alta : punne veriga la ușă nu însemnedă punne o 
târtă rotundă, ci o limbă. 

43 Vers. «... purtătorie de lemne... » Textul 
dice &vapopsts, Avapagebs vă să dică quel sau qucea 
que ardică sau duce în sus sau dela un locu la 
altul. Traducţia latină le dice gestatoria. Tradu- 
cătorii vechi români le dicu rude, de unde rudari. 

15 Vers. « ... arca Testamentului... » Quelle 
lalte versiuni şi ânsuşi traducţia vechiă română, 
dice numai urca; — iestamentului lipsesce. 

« Vor fi purtătoriele nemişcate. » Aziwnro. dice 
texiul hellenicu. După versiunea hebraică este : 
netrase afaro. Se dice quă fiă-quare purtătoriu 
avea că o gămălie în fiă-quare capăt cum să nu 
se mai potă tragge drugii afară, intraţi o data prin 
trte. 

11 Vers. « Si vei facce propitiatoriu... » îdae- 
erâpuo, locu de unde Dumnedeul Libertăţii se vă 
arătă propițiu, iertător sau libertător, pentru quă 
iertare nu este de quât verbul libertare îmmuiat 
sau prescurtai, quine iartă şi liberă. Templele 
avea locul de unde se dă oracolele; tabernaculu- 
lui se dette un locu de unde Dumnedeul que liberă 
din cas'a Servituţii vă fi tot d'auna în ochii po- 
polului propiţiu şi appărător. Quâtă difterință 
dela ciarlatania oracolelor păgâne pînă la propi- 
țiatoriul Domnului que se arată între doi cheru» 
bimi, 

18 Vers. « Si vei facce doi cherubimi de aur 
turnați, şi îi vei punne de amândo& laturile pro- 
pițiatoriului. » 

Cherub singular şi cherubim plural eră o fiinţă 
symbolică că sphyngea egypteană que aveă capul 
de omu şi corpul de leu şi de multe ori şi arripe, 
Sphyngea eră o enigmă, cherubul iarăşi este un 
symbol sau o enigmă Ja Hebrei. Ezechiel descrie 
aqueste ființe într'una, din visiunile salle. Cheru- 
bimii coprindea în sine quâte patru emblemele que 
se dau quellor patru Evangelisti : Omul, Leul, 
Taurul şi Aquila, adică Raţia, Puterea, Travalliul, 
Geniul. Dintre aquesti doi Cherubi sau Cherubim 
avea în tot dauna a se arătă Dumnedeul Libertă- 
tii. Fără aqueste patru qualități : Minte, Putere, 
Travalliu și Geniu, ori-que popol redevine iar
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selavu.— Dintre doi Cherubi, O Israel, să vedi tot 

dauna, Libertaţea, que veghiadă propiţiă assupră ți. 

Nu dă haculul sau verga dregitoriei pe mâna, ne- 
bunilor, şi desfrânaţilor ; puterea linne-o în mâi- 

nile talle; lucredă neîncetat că albina şi prod 

averea şi independența individuale şi prin urmare 
naţionale, şi prin sciințe şi talent plană că agquilla 

în regiunile înalțate spre a ved€ mai de parte de 

quât în aintea nasului. 
29 Vers. « Si mă voiu cunâsce ţie de acolo, şi 

voiu vorbi ţie de d'assuqra propitiatoriului, din 

midlocul quellor doi Cherubimi que stau pe area 

mărturiei şi despre tâte voiu ordonă ție pentru fi- 

li”i lui Israel. » 
Este de observat quă aquest Dumnedeu, que 

mântue popolul din cas'a Sesvituţii, de quâte ori se 

adresă către popol, către Israel, nu dă de quât tot 

cuvinte, raționamente şi quere consimtimentul 

general; quând vorbesce ânsă cu Moyst cu ducele 

popolului, lui îi ordona; gelos în adevăr este Dum- 

nedeul aquesta al libertății popolilor: ellu nu or- 

donă de quât numai quellor que se încarcă a con- 

ducece popolii. 

29 Vers. « Si vei facee vasele ei și thuribulele, şi 

libatoriele; şi cyathii în quari vei libă, de aur pur 

le vei facee. » 
Vorb'a vase que în hellenica se arată prin «pv&ita 

si pe quare vechii traducători români o arăta prin 

bhde, eră trei tave sau tipsii de mărim eapâinilor pro- 

punnerii : întwuna, se punea coca, într'alta se co- 

cea, şi în quea de atreilea se punea pâinea după 

que se coceă spre a stă pe masă pînd a doa di. — 

Vorb'a thuribule, în hellenica 0vizzas, în vechia 

traducțiă căţue, se dice de unii traducători şi lin- 

gure, din causă quă avea form'a lingurelor. Servi- 

țiul lor ânseeră aquellasi cu al cățielor, thămîie- 

iorielor; întw'&nsele se punea profume şi mai vîr- 

tos libanon que noi dicem thămilie sau şi smyrnă 

cu quare se thămiiă pâinile. Libatoriele eră nisce 

vase că lecanele, un fel de spălătorie, în quare se 

făcea libatiunile , precum astădi în altarele nostre 

d'a stânga la uşă se află un libatoriu în quare 
preotul îşi spală mâinile. — Cyathii de vechi 

traducători sunt arătaţi prin vorba pahare, de quei 
que traducu din hebraica se arată prin tube, de 

alții prin tasse, sau cupe. Noi credem quă daqua 

anavâzta sunt libatorie, zvida. nu sunt de quât tur- 

nătoriele sau vasele din quare se turnă apă. 

30 Vers. « .„, Pâinile propunnerii... » Din vorbă 

in vorbă din hebraesce se dicu pâini fagiali, adică 

pâini que se punea în facă în aintea Domnului, 

De aqui în hellenica se disseră mai âniâiu deza 

ivănw pini înaintali. Symmachu le disse dpzovs 

îs mpobtzzn5, Que de vulgata se tradusse prin panes 

propositionis, după quari vechii traducători ro- 
mâni disseră pâinile punnerii înainte. Mărturisim 

ânsă qud expressia nu este aşă de resăriteană că 

pâini faciati îvcomror. 

34 Vers. « Si vei facce candelabru de aur pur; 

tornatil vei facce candelabru ; tulpin'a lui şi ramu- 

rele (ealamischi) şi craterii şi spherulele şi crinii 

dinir'ânsul să fiă. » 
Vorlu tornatil zopzv=a que în vechii traducători 

se arată prin versat, în hebraica şi Vulgata se ara- 

tă prin batut sau fagonut cu ciocanul. — Tulpina 

zaodăs în quea vechiă iraducțiă română fus, de 

alţii se dice base. Se cuveniă a se punne şi una şi 

alta adică basca şi tulpina. — Tulpina este prin 

comparatio că şi fusul. Prima ni se pare mai pre- 

ferabile. Prin urmare daqua corpul candetabrului 

se numi tulpină, bracelele lui que în hellenica se 

dicu calamischi: adică țeve sau trestiâre, preferi- 

  

  

r&m a se dicee ramure. Vechii traducători le dicu 
fofeze. — Craterilor le dicu scafe, vorba iar gre- 
cească que nu corespunde cu crateri. Unii le dicu 
calix, alţii cupe, Se scie quă crater se dice şi gura 
vulcanilor prin quare ese fopul, cum şi nisce cupe 
de băut. Prin-urmare aqueastă vorbă este quea 
mai cuvenita la aqueste părți alle unui candela- 
bru; quăei dintr'ânsele ese lumin'a şi apoi se dice 

qud ar fi fost că nisce candele de cristal având 

form'a, unei cupe de forma unei barce-— Spheru- 

lele cgzpuzăpes de quei vechi se dicu Dbumbulete. 
Pe arcul de triumi al lui Titu se vedeă scuipite 
despuierile templului din lerusalem între quari 

eră şi form'a aquestui candelabru. (Vedi ÎI. Re- 

Jlandus de spoliis templi Hierosolymilani în arcu 
titiano Romae conspicius, p. 414). 

33 Vers. « ... Trei crateri în forma nucei » 

Hebraica gice în forma mygdalei : — « O spherulă 

și un crin, » expressiă cu totul româna . adică 

lângă fia-quare spherulă şi quâte un crin. « (Aşă 
la quâte şâse calamisehi que esu din candelabru ; 

şi din candelabru patru crateri.) >» Expressia nu 

este că în dillele nâstre şi nu se pr6 înțellege : 

pentru quine ânsă ia & minte pricepe quă cande- 

labru având şese ramure sau calamischi, şi: de 

fiă-quare ramură quâte trei crateri, facu 18 cra. 

teri, şi apoi alți patru ceateri que încorună sus 

creştetul candelabrului; facu peste tot 22 de era- 

teri. 
Versetul 34 mai vepetă parenthesea din quel 

precedent în favârea explicațiunii. 
35 Vers. Din multa repetiţiă ajunge descripția 

măi neîntelleasă.Sensul însă este quă din trunchiul 

sau tulpin'a candelabrului eşiă trei spherule, şi 
din fă quare spherulă că dintr'un nodu eşiă dot 
ramure sau doi calamischi, şi din fiă-quare cala- 
miscu quâte trei crateri. 

36 Vers. « ... Cu totul tornatil..„ » După alle 
versiuni batut cu ciocanul. 

37 Vers. « ... Lucernele (lampele). » )yoo:. Quei 
vechi le dicu candele. Rădăcina dux sau vs este 
tot aqueea cu luc de unde şi luc-ire şi prin ur- 
mare lucerna. 

38 Vexs. « Desmucoriul şi suppositoriele... » 

Aquestea din urmă sunt tăviţele pe quare se pun 

mucările. Quei que traducu din bebraica le dicu 

cenusariele adică vasele pe quare se scutură mu- 
curile sau cenuş'a. Fiă-quine iar pricepe quă des- 
mucoriul este aqueea que se dice mucări. 

39 Vers, « Un talant de aur pur vei facce tâte 
vasele aquestea. » 

Hebraica în locu de talant dice kikar, numele 
unei mesure de greutate, adică quă candelabru cu 
tăte alle lui tragiă un kikar de aur. Talantul eră, 
unul profan que trăgea 60 de mine, şi altul sacru 
que trăgea 120 de mine. O mină eră quât un litru 
de Colonia. Un kikar trăgea quât 21 de kilo- 
gramme şi 94 de gramme, quare în aur facu quât 
una sută de mii de franci apprâpe. 

CAPU XXVI. 

A Vers. « Vorba tabernacul exxvă, traducătorii 
din hebraica o dau prin habitach, locuinţă. Tâte 
tindu în aqueastă versiune spre a localisă divinita- 
tea, de unde apoi esu t6te speculațiunile que le urră 
Christu şi quare le susţinea phariseii în folosul lor. 
Versiunea hebraică este în adevăr Biblia tutulor 
que speculă cu credulitatea 6menilor. 

« Dece aulee. » dia addatas quei vechi tradu- 
cători le dicu « dece păretare. » Traducătorii din 
hebraica le dicu tapete. Aquestea în adevtr.după 
descripţiă eră nisee stofe fârte preţiâse de fire de
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bysson tors, şi țessut în flori sau cu figure de che- 
rubimi pe dânsele; tot que se pote imagină mai cu 
artă laborat. Tessetur'a tapetelor eră fârte eulti- 
vată în Egyptu. 

Dela vers. 7 pînă la 14 sc face descripţia acco- 
peremântului tabernaculului. Asă Plafondul eră 
întins din stofă preţiosa sau din tapetul cu chera- 
bimi ; apoi pe d'assupra că o înveliidre veniau ve- 
lele de păru de capră, şi pe d'assupra aquestor'a 
spre ferire de ploi şi ajte intemperii se intindea 
pellile roşii şi hyacinthine. 

15 Vers. «... colânnele... » szizoc. După vechii 
traducători stîlpi. După hebraica şi vulgata scân- 
dure. Vorb'a este quă de aqui se începe descripția 
lemnăriei sau a charpaniei. , 

11 Vers. « Quâte trei angonischi la o colânnii. » 
Vechii traducători dicu gardine la angonischi. 

Ammu lăssatu vorb'a, ungonischi, quăci Versiunile 
şi traducţiunile nu se învoieseu că şi assupra colon- 
nelor şi scândurelor. Intellesul este quă aqucstea 
eră un fel de închieture sau coltulețe. Quei que tra- 
ducu vorba si)z prin scândure dicu uluciture 
cum se facu scobiturele în lungu la uluce de se 
îmbină sau imhbucă un'a în alta. 

22 Vers. « ... în partea de ciitre mare... » quea 
de către appus. 

26 Vers. « Vei faece apoi culmi de lemne...» In 
textul hellenicu în locu de culmi que ammu tra- 
dus'o prin analogiă. se dice posi drugi sau za- 
v6re cum îi diîeu vechii traducători. 

Aquestea eră nisce bucăţi de lemne que trecea 
că grindele sau culmele peste colânne spre a le 
legă sau ţinne una de alta. Vorb'a hellenică cauaos 
(colOnnă) este că în multe locuri colectivă şi nu în 
semneadă stâlpu cum iradusseră quei vechi ai 
nostii, ci stâlpi, sau colonnata. 

31 Vers « ... catapetasmă.., » Do quei vechi s'a 
tradus accoperemânt. Catapelasm'a este aqueea que 
se dice corlină sau pe turcesce pcrăcă. Aqueasta 
despărțiă Sântul sântelor de parlea queealaltă a in- 
căperii tabernaculului ; eră, cum se descrie, de 
aqueea stofă prețidsă a tapetelor. 

36 Vers. « Si Ja uşa iabernaculului vei facee 
adductoriu... » 

Vechii traducători români arată vorba exteza- 
azpo»prin « poală de accoperământ » Quei que tra.. 
ducu din hebraicu prin tela sau pânza de intrare, 
alții prin velu, Noi ne sevvirăm prin vorb'a latină 
quare este și română addnctoriu ; se pâle dicce și 
întroductoriu. Aquesta este queea que astădi în 
Franca se dice portiera şi în Turcia perdea. dela 
ușă. Aqueasta eră de o stofii vu așă de preciosa că 
a catapetasmei. — Cu hyacinth şi purpură se în- 
tellege de lână haacinthina ŞI purpuria. 

« Faptă de variator. » Quelle laite stofe sau ta- 
pete se disseră faplă de țesselor. Variatorii, după 
hebraica se dicea quei que variă sau cosseă în tece 
cu acul; le-ammu dis airea şi acupietori, 

37 Vers. « Si vei facee (aquestei) catapelasme 
cinci colânne...» 
Aqui aquestuiaşi addueloriu i se dice tot in ori- 

ginanul heilenicu zzeaztzasna (catupelasmă) de 
unde in versetul precedent 'i se dice înianaszp. 
Causa este quă catapetasm'a este un nume gene- 
vicu que se pote dă ori-quării învăliture sau acco- 
perilure fiă de uşă fii de fereastră, fiii o despăr- 
țitură. Qua să nu se confunde ânsă cu quca despre 
quare sa vorhit la vers. 31 adaoscerăm in paren- 
these şi (aquestei). Prob'a qud adduetoriuluise dice 
aqui şi calapetasmă şi quă nu vorbesce de a des- 
părțirii este quă aqucea se dice a se punne pe patru 
colonne, unde aqueasta dela uşă se punne pe cinci. 

  

  

După descripțiă dincolo de catapetasm'a despăr- 
țirii în Sântul sântelor nu se vorbesce de nici o 
lumină, eră o obscuritate profundă, că şi în tem- 
plele Egyptenilor. — La, crucificarea lui Christu 
sa rupt catapetasm'a de sus pînă jos, qua să nu 
mai fiă nimicu de myster, nimicu de ascuns, ni- 
micu de păgânescu, nimicu quare să semene cu 
preparativele scamatorilor. 

Partea de dinedci de catapetasmă que se dice 
pron-u sau antetemplu nu eră luminată de quât 
de candelabru. 

Tabernaculul comparat cu templele sau biseri- s cele ndsire eră un micu pavillon portativu. 

CAPU XXVII. 
4 Vers. «...altar... » locu înălțat sau spre a în - 

jungiă victimele sau spre a ihimiiă. 
2 Vers. « Si vei faece eornele...» Aqueste cârne 

eră cum gicu assemenea aquellor que se vădu ades- 
sea pe la cenotaphe, Asitel se vădu patru cârne 
în patru colţuri alle coperiturei mormântului de 
Pâtră aflat în Oltenia şi quare se află în muscul 
din St Sava. Ast fel eră şi altarele Păcii lu Romani, 
Cenotaphul or sarcophagul sau mormântul din 
muscul din St-Sava despre quare vorbirăm s'a 
aflat quă a fost al unei preotesse sau filie de preot 
romane. Prin urmare aquelle patru cârne la mor- 
mânt represență un altar al Păcii. Mortul se de- 
punea ca o viclimă, că un sacrificiu al Păcii eterne. 

3 Vers. Hebraica şi Septaginta nici o menţiune 
nu facu despre corânna şi copertmentul altarului; 
de quăt în genere dice vasele lui.— Phialele sunt 
nisce instrumente cu quare ardică cenus'a că lo- 
petele, vetraile, etc.; vechii traducători le dicu 
pahare ! Furchinele sau fureuliţele, papa, eră 
instrumente cu quare ardică şi întorcea cărnile 
que se trigeă pe altar, sau a le facce spre a arde 
de tot în holocaustu. 

6 Vers, « Gestatoriele (drugii) este una cu queea 
que ammu dis mai sus purtatorie cszpopeis. 

8 Vers. « Concavu tabulatu vei facce (altarul).» 
Kot)oy canu. Este întrebare de a fost de scân.. 
dure altarul şi cum putea dură aquelle scândure 
la atâta focu? Iar daqua, czrâziv vă să dică tabu- 
latu, aquelie iabule se pot luă qus a putut fi de 
aramă. Unii dicu quă a fost în adevăr de scândure 
pe din afară cum se arată în vers. 4 de lemne ne- 
putribili, şi quă pe din întru eră plin cu pământ. 
Pentru ori-quare împregiurare preferirăm expres- 
sia concavu tabulatu, de quât «scobit de scândure. » 

9 Vers. « ... Atriu... » Atriu este îngrădirea 
que nu este acoperită, sau gueea que dicem astă - 
di curte. Preterirăm vorb'a afriu câ o curte speciale 
mai vîrtos a templelor. Templele in genere se 
împărţiă în sanctuariu qucea, que dicem astădi al- 
tar; în pronau sau antetemplu qutea que este în- 
căperea Bisericei, dela altar sau tâmplă pină la 
uşă ; și în propuyleu queea que astădi se dice arlica 
sau atrica Bisericei, unde stau naşii şi moşele cu 
pruucii la baptesmă mai nainte de a dicce credu. In 
antichitate aquelle atrice colonnate se făcea spaţid- 
se şi adesea de giur în pregiur că la templu lui 
Theseu. Aquest atriu al tabernaculului eră îm- 
pătrit, adică de quâte patru părțile, cum se vede 
pind la vers, 14. Aşă dară vedese quă nu este o 
curte că la lole casele; alriu sau propyleu îi este 
numele spețial.——“1azta que în Jalina se disseră ten- 
toria sau tindătorie şi de alţii curtine eră qua ve- 
ele navelor şi de aqueca se tradusseră de quei 
Septedeci în isi que însemneadă vele sau pânde 
de corăbii. Vechii traducători români le dicu pă- 
vetare că şi tapetelor que formă tabernaculul quă- 
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ror Je disserim aulec. Uneia în hellenca i s'a dis 
addatas Și alteia isziz. Vechii traducători la amân- 
doă le dissert păretare. Noi preferim a dicee unor'a 
aulee sau curtine sau cortine dela curte aa, 
s'apoi cortu, şi alteia tindătorie sau vele. Cu tâte 
quă se cuveniă alle tabernaculului să se dică vele 
sau tindătorie de unde şi tindă, şi alle atriului sau 
curții să se dică aulee. Tradusserăm ânsă respec- 
tând denumirile quellor Septe-deci. 

16 Vers. « ... cu varietatea acupictorului, sau 
acupictului. pe mpezcdiz favezuzed, Aqueastă arlă 
este differinte cum se vede de a variatorului mo 
zeăzei que sc arată la adductoriul uşei vers. 36, 
cap. XXVI. Aqueastă artă se execută cu acul şi nu 
stă întru a cosse o bucată de alta, ci întru a îm: 
punge în sus şi în jos cu acul făcând figure şi 
flori. Vechii traducători dicu : cu pestriţăture de 
croitor. Agquest'a eră lucru mai mult al qucilor 
que se dicu ciaprazuri de quât al cxoitorilor.   
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19 Vers. « Si 16tă căpuirea, atriului şi tote in- 
strumentele şi pasii atriului vor fi de aramă, » 
Alte versiuni dicu cuiele şi parii. Ildzezdov Que 
în latinesce s' au tradus paxilli, şi pe quare noi 
tradusserom parii. De vechii traducători se disseră 
ţăruşe, cum şi căpuirii ămosrevă i se dice vasele. 
Curiea sau îngrădirea n'are nevoie de vase, ci de 
pari, siîlpi, țeruşe, maie sau ciocane spre a batte 
țeruşele şi alte assemenea. 

La capătul aquestui verset traducătorii vechi 
români mai adaogu âncă : « şi vei facce haine 
(vestminte) vinete şi mohorite, şi roşii qua să 
slujască cu elle întru quelle sfinte. » Aquest adaos 
nu se află în originalul heltenicu. 

Mai observăm quă nici la altar, unde se vor- 
hesce de grătar, de furchine, de lopete sau vătrare 
nici la colnnele cutii și tabernaculului. nici la 
tii căpuirea nu se vorbesce de feriu, ei tot de 
aramă quând & vorb'a de metallu mai ordinar. 

VII. 

TETSAVE. 

20 Vers. De aqui se începe partea a VIll numilă 
Tetsave (vei precipe) sau preceptele. 

« Să "i adducă oliu de olive vergini... » Olivele 
pentru oliul sacru al candellelor se cuilegea sau 
se allegea din arbure; eră apoi pisate în pio, iar 
nu măcinate că la oliul ordinar, şi se luă numai 
oliul din prima stârcere sau curgere. Sanctuariul 
n” aveă nici o fereastră pe unde să viiă lumin'a, şi 
se lumină de din afară de catapetasmă, 

CAPU XXVII. 

1 Ves. « ... spre a preoți mie... » izpazavar pr, 
vă să dică ă împlini sacerdoțiul sau queile sacre, 
ă sacerdotă, sau ă se consacră în servițiul lui 
Dumnedeu după hebraic'a. 

3 Vers. « ... stolă sântă... » proză» dpi. Vechii 
traducători dicu vestmment sfint. Stola, de unde pâte 
şi tsole nu eră că tote vestmintele; eră qucea que 
astădi se dice uniformă, eră vestmânt de ador. 
nare. 

5 Vers, «... peptorarul,.., sau peptarul. » ep 
z4d+o înpregiurul peptului — mai la vaile în ver- 
setul 15 i se dice ipzie» rational. Alţii îl traducu 
pri scudu sau pazesa. Se pote iraducee şi între- 
ătoriu sau consuliatoriu, de se vă tragge în he- 

braic'a din rădăcina unui verbu que însemneadă 
ă consultă un oracul a luă augure. Peptoralul nu 
se punea de quât quând mai marele sacordote întră 
în Sântul sâatelor ă se appropiă de propiţiatoriu 
şi a se lumină dela Domnul. Este un verbu în 
hellenica Jopazeim que însemneadă a recercă, a 
examină, a întrebă să afle. 

Un cuvânt mai mare este qud aquest peplar que 
se împărțiă în doă spredece mice pătrate că tabl'a 
pylhagorică eră în adevăr destinat sau făcut ast fel 
cum să ajute rațiunii, fără a o strimtoră; eră 
chieiea rațiunii umane, şi de agueea s' a dis joci 
vational. Rationalul şi cu Manifestatia şi Veriiatea 
(Urim şi  Turim) de quare se vorbesce mai 
la valle eră norma marelui sacerdote la 
consultările que îşi făcea singur sau: i le făcea 
alții, coprindea un mysteru que singur numai se 
cuveniă să scie, şi quel que aveă a'i luă locul 
după morte. Jesus al lui Nave mai 'nainte de a se 
revesti cu demnitatea de a succede lui Moysă, dette 

  
  

examen şi fu întrebat despre Manifestatio şi Veri- 
tate. Ori-que greutate, ori-que problemă se desle- 
gă prin aqueste trei objete, que la aruncarea unor 
sorți dă quâte-vă din litterele alphabetului ; şi 
aqueste litiere având differente însemnări ideogra- 
phice, producea nisce phrasi que serviă de respuns 
la întrebările que se făcea. 

Despre aquestea vommu mai vorbi la quâte se 
altingu de versetul 30 al aquestui capitol. 

« Supraumerulul » îmaptâz, vechii traducă- 
lori îi dicu simplu umerar. Alti traducu prin 
Ephodu, alţii prin mantă. Noi iradusserăm vorb'a 
zo5âpna prin mantă sau mantiă, quăria guei vechii 
ai nostri îi dicu haina pîno la caleâie. Aqueasta 
eră în adevăr vestmântul lungu que eră pe d'as- 
supra tutulor quellor lalte. — Tunic'a cosymbotă 
sau cusută sau brodată împregiur, quării quei ve- 
chi îi dicu strahucita, după deseripția lui losephu 
Flaviu, se purtă pe pelle că la noi cămaşele; des- 
cindea pînă la călcâie și mânicele eră strimte pe 
brace. Lăssarăm vorb'a corymbota fără a o traduc- 
ce quăci sunt mulie păreri despre dânsa : unii dicu 
qud însemnedă brodată sau ghirlăntată, alti înciu- 
curată, alții ferecată adicb cu locuri sau găurelle 
de metal spre ai se panne petre scumpe. — Ci- 
dara, quăria quei vechi îi dicu mitră nu cră că 
mitrele archiereilor nostri que sunt corânele Im- 
peratorilor byzantini, ci mai mult o spegiă de tur-- 
ban sau legătură de capu. Iosephu dice quă ac- 
coperiă numai o parte a capului. Talmudul dice 
qui eră de 16 coți aquea înfăşurături. — Zona 
sau cingătorea, quăria quei vechi îi dicu brâu, se 
dice qui eră de trei degite de lată. Quând sacer- 
dotele nu officiă, lăssă zon'a să cadă înapoi pînă 
la călcâie; iar quând eră în servițiul divin o 
aruncă pe umerul stângu. 

1 Vers. « Do& umeralie vor fi ephodului ţintn- 
duse unul de altul de amândoă părţile annexate.» 
Superumerariul sau ephodul se arată în helienica 
cu aquellaşi nume că şi aqueste doă umeralie sau 
spaleite, adică epomide se dice şi unul şi aqueste 
doi. Vechii traducători ai nostii assemenea dicu' 
şi unuia şi aquestor dot tot umărare; se cuvine 
ânsă a se distinge, quăci primul este o mantiă 
cum ammu arătat, şi uqueste dos sunt nisce cu-
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relle peste spalle sau umeri prin quari se legă 
ephodul, pentru quare se potu dicce şi spalliere, 
Curellele eră revestite de aqueeuşi stofă cu a epho- 
dului şi în capătu avea un fel de paftă pătrată de 
aur scobit cum sâ se puiă quelle doă petre pre- 
țiâse de quare se vorbesce la valle. 

9 Vers. « Si vei luă quelle do& petre, petre de 
smaragdu, şi vei gravă într" &nsele numele filiilor 
lui Israel, » 
Vulgata dice onyz în locu de smaragdu ; he- 

braica dice schoham. Josephu dice sardonyz, alţii 
dicu petre preţidse. 

12 Vers. «..... Si vă purtă Aaron numele filiilor 
lui Israel în aintea Domnului pe umerii sti... » 

Primul Sacerdote eră representantul alles al na- 
iiunii întrege şi i se adduce ă minte quă pe umerii 
sti are să porte sau să represente popolul înaintea 
lui Dumnedeu. 

14 Vers, « Si vei facce dog catenule...» Toţi 
traducu vorb'a upossoză prin catene, catenule că şi 
ai nostri quei vechi prin lănțişâre ; ammu lassat'o 
şi noi catenule ; ânse cată a spunne quă xpossnră 
nu este de quat fire resucile sau impletite mai 
mult că gaitanul, că sfor'a. 

« După paromidele lor de din ainte. » 
Mai sus, cum ammu arătat se dice doă epomide 

(umenalie) aqui li se dice paromide. Credem dară 
quă aqueste paromide sunt &nsuşi umeraliele, şi 
qud din evrâre a coppietorilor s'au dis epomide că 
ephodului. Epomide vă să dică peste umere, paro- 
mide pe lingă umere, sau pe după umere şi aque- 
asta eră şi destinata aquelior umerale spre a ţinne 
ephodul pe după umere, Vechii traducători le dicu 
umeri. simpli, versetul aquesta este cu totul schim- 
bat în alte vessiuni. 

15 Vers. «..... Baţionalul judecăților...» In 
textul hellenicu se dice dopo. Ai nostri quei ve- 
chi, prin analogiă pâte, luând tot vorb'a grecească, 
disseră engolpion (lucru que se ţine în sîn că baie- 
rele). Traducătorii din hebraica îi dicu tot pectoral. 

« Fapta de țvariator, moczzai. » Vechii tra- 
ducători ai nostri dicu de ţessător. Aquest pepto- 
ral eră cussul sau brodat, şi cu variator se înţel- 
lege ciaprăzar. 

11, 18, 19 şi 20 Vers. In aqueste patru versete 
sunt numele petrelor scumpe que vepresentă pe 
rațional sau peptoral numele quellor dot-spre-dece 
sementii alle lui Israel sau naţia întregă în patru 
rânduri quâte trei petre sau nume într un rând. 
Numele petrelor firesce fură numele în hebraesce, 
(Juei Septe-deci le tradusseră în hellenesce după 
numele de pe attunci ; ânsă commentatorii nu se 
învoiescu despre culdrea si alte qualităţi alle lor : 
€ecă numirile. 

Primul rând, 
Odem pitedă bareketh 
Sardiu topaz smaragdu. 

Sardiul se dice qud eră o pâtră transparente 
roşiă; de aqui unii dicu quă eră rubin, alţi grenat, 
alţii carniol. Josephu Flaviu îi dice sardonyx. 

Vorb'a suzpayăes smaragdu s a luat din hebraica, 
samaragdu que însemneadă strălucitor că fulgerul, 

Aldoilea rând. 
Nopheh saphir iahlon 
Anthrace saphir iaspu. 

Despre anthrace ammu vorbit în Genese. cap. IL. 
laspul sau iablonul dicu unii qud ar” fi diaman- 

tul; alţii îi dicu ochiul boului. 
Altreilea rând. 

Leschem schebo a'halamă 
Liguriu achate amethystu. 

Liguriu, opal, = Schebă tradus achate, dis și   
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agathu dicu unii quă este pâtr'a numită astădi 
turquoise;, alţii o numeseu fhracia. Achate în he- 
braica însemneadă cu picătelle. 

Culdrea amethystului este că vinul roşu meste- 
cat cu apă şi de aqueea i sa dis amethystu adică 
que nu îmbata sau neimbălat. 

Al patrulea rând, 
Tarchiseh sehoham ioschphă 
Chrysolithu  berylliu onychiu. 

Tarşisul sau chrysolithul dicu unii să fă petr'a 
que se dice irancosesce aigue marine; numirea 
grecâscă însemneadă auro-pâtra. ; 

Berylliu se confundă de multi cu smâragdul. 
Onychiul ar fi una cu onyx sau onyce. 
Este de însemnat qud mulți dă şi dau âncă în 

părțile Asiei quâte o virtute petrelor aqueslea. 
Spre exemplu despre amethyştu dicu unii quă 
puindu ”] în deget (că innellu! visedi nâptea. ; se 
cuveniă să adaoge şi quă vedi dioa, daquu ţii ochii 
deschişi. 

23 Vers. Vechii traducători Români, lassă şâse 
versele, adică saru dela vers. 22, la 29 pe quare îl 
facu 23. Astlel se află în ediţiile Vaticanului şi 
Alde. Noi urmarăm după ediția din Athene 
după quea din Mosca. 

29 Versetul aquesta que în traductia vechiă este 
vers. 23 se vede âncă şi trunchiat acolo, lipsind re- 
petiția despre raţional. 

30 Vers. « Si vei punne peste rationalul jude- 
cății Demonstratia şi Veritatea... » Aqueste doă 
vorbe 04)azs Şi 4)4Baa în hebraica se dicu în plu- 
ral Urim şi Turim quare de quei mai mulţi nu 
se traducu. Nicăiri în Pentateucu nu se vorbesce 
spre a se explică que eră şi cum eră făcute. Aqui 
so vorbesce de dânsele că de nisce lucruri cunos- 
cute pe aquel timpu de toți. 

Se pare quă Hebreii cunoscea aqueste lucruri 
âncă din Egypt, quăci Azaria autorul unei scrieri 
întitulate Lumina ochilor, citat de D. Cahen dice : 
« În numele lui rabbi Abadia Sephorno am au- 
dit vorbele următre : assupra peptoralului eră doă 
vorbe; şi  rimii (queea que noi traducem prin 
demonstraţia), eră şi după formă şi după materiă 
assemenea aquellor predicţiuni que făcea preoții 
idolatri numite oracule în timpii antici. »— Spenser 
dice qui urim (demonstratiunile) şi Turim (ade- 
vărurile) ar” fi fost nisce mice statuette que vorbii, 
că Teraphimii sau Seraphii Egyptenilor. Si adduce 
înainte pe Diodoru Sicilianul şi pe Elianu. Diodor 
vorbind de tribunalele Egyptului dice : « Presi- 
dentele purtă de gât o colană de aur şi de dânsa 
atârnă pe peptu 0 zadia (o figura de petre pre- 
cidse) pe quare o numiă Veritate. » 

Elian arată, qud judicii în Egyptu eră preoți și 
adaoge : « Quel mai vechiu dintre ei eră capul şi 
judele lor. Aquesta purtă de gâtu o statuă de saa 
phir, şi dicea quă este Veritatea. » 

Unii pretind quă ânsuşi aquelle do spredece 
petre que representă semenţiile lui Israel, nsuşi 
aqueliea formă Urimii şi Turimii adică demons= 
trațiunile și adevărurile, quăci elle avea virtutea de 
a străluci quâte o dată peste măsură şi alte ori se 
întunecă. Josephu dice quă Dumnedeu predicea 
victoria la quei que sc ducea la resbellu quând 
aquelle petre deveniă slrălucitâre. De unde şi Gre- 
cii le numiră (tot Josephu dice) Jo/sto» adică ra- 
ționa). ! 

Causa neinvoirii opiniunilor este qud mysterul 
sau sciința de a se servi cu Raţionalul, cu Urimii 
şi cu Turimii o cunosceă numai sacerdotele quel 
mare, și n'o-putea arătă de quât numai discepolu- 
lui său que avea al moşteni sau a'i succede în
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fonctiunea de mare sacerdote. Aqueste symboluri 
hierogliphice, cum şi quelle que mai intră în jocul 
aruncării la sorți, cum litterele alphabetului sau 
figurele que representă aqueste littere se dicea în 
hebraesce theraphimi. 

Eccă que dice Philon hebreul vorbind despre 
Michas que a fost aflat mysterul theraphimilor. 

« Michas făcă de aur curat şi de argint irei figure 
de copii, alte trei de vițelli, cum şi trei lioni sau 
lei, trei aquile, trei dragoni sau balauri, şi trei co- 
lumbe, Si daqua quine-vă se ducea ă "i întrebă vre 
un secret despre femeea sa, ellu aruncând sârte, 
întrebă columb'a, iar daqua quel que îl consultă 
întrebă despre copii sei, (Michas) se adresă la fi- 
gura de copillu; de se facea întrebarea despre 
avere, se consultă cu aguila, de eră questiunea 
despre tărie sau putere, eră consultat leul, de eră 
vorb'a despre fecunditate, se adressă la cherub sau 
vitellu ; de eră întrebarea despre lungimea victei, 
eră consultat balaurul sau şerpele (representând 
eternitatea). » 

Aqueste figure eră cum se vede opt spredece; 
cu alte trei se implinea doă deci şi una, sau pâte, 
fiind quă cherubul representă patru ființe că sphy- 
gea, cu aquesta se împliniă numărul 21, adică de 
trei ori quâte şeple, sau şâpte întreit. 

Aqueste 21 de figure prin abreviaţiă se putea 
representă și prin 21 de littere alle alphabetului, 
que se numiră alphabet cabalisticu, fiă-quare lit- 
teră avea o însemnare că şi cărțile de jocu la quei 
que dau cu cărţile. 

Aleph, au alpha, spre exemplu însemnă unita- 
tea, principul, spiritul, Dumnedeu, Omul sau Mi- 
vele, ori que objet sau ființă că individ; că unitate. 

Beth sau beta, însemnă doă, sau perechie, Ma- 
teria, Universul sau locuința or casa lui Dumne- 
deu în genere, sancluariul în parte, tcclesia oc- 
cultă sau Jerusalem-a de sus, Femeea sau Mireasa, 
Mater sau Mama şi alte assemenea. 

Ghimel sau gama însemnă trei, triada, triun- 
ghiul, plenitudinea, fecunditatea, natur'a, famil- 
lia, ete. Cu un cuvânt se vede quă prim'a litteră 
însemnă Activul, adoa Passivul şi a treilea Re- 
sultatul. 

De vommu vorbi unde-vă de alphabetul caba- 
listicu din quare se formă jocul Taro, sau citit 
dela drept'asprestâng'a, Rota, vommu arătă insem- 
area, fiă-quăria littere. 

Vedese in Bibliă quă mai marele sacerdote con- 
sultă Divinitatea pe tabl'a deaur în aintea arcei între 
quei doi cherubimi que representă animalele apo- 
calyptice : Omul, Taurul, Leul şi Aquila. Aqui se 
punea peptarul sau raționalul, aqui d” o parte eră 
Manifestaţia (Urimii) şi de alta Veritatea (Turimii). 

Aqueste dot embleme eră representate prin 
quelie dot păltăiuţe sau scutulețe sau copee prin 
quare se închieă ephodul. O copcă adică de petră 
scumpă representă Urimii (Manifestaţia, sau De- 
monstraţia) şi altă copcă Turimii (Veritatea). 

Mulţi explică vorbele Urim şi Tarim, nu că 
quei Septe deci prin Manifestatio şi Veritate, ci 
prin affirmatio şi negatio, prin Da şi nu, prin 

Zenid și Nadir, prin Kesărit şi Appus, prin sus și 
jos, înte' un envânt Urim şi Turim, dicu qud arată 
dualitatea a doă extreme. 

Asă quând mai marele sacerdote voiă a facce să 
vorbească oracolul, irăgiă la sorţi theraphimii sau 

figurele hierogliphice sau şi litterele alphabetului 
que representă aquelle figure şi le punnea quâte 

trei în pregiurul raţionalului între Urimi şi Tu- 
imi, adică între quelle doă scutulețe de petre 
nestimate. Scutuleţul din drâpta însemnă âncă și 

) 
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misericordiii, elemenţă ; quel din stang'a însemnă 
justițiă severă, recompensă după fapte, pedepsă 
prin urmare quând eră vorb'a de păcat, de crimă. 

Daqua prin urmare la o assemenea traggere la 
sorţi prin Teraphimi, esiă semnul Leului (quare eră 
şi emblema, semenţiei lui Iuda) şi cădând pe pătra- 
tul vaţionalului unde eră înscris numele aquesiei 
semenție, cădeă în partea stângă a patratului, 
adică către partea scutulețului Turim sau justiliă 
severă pedâpsă, attunci sacerdotele quel mare ci- 
tă şi dă oracolul: « Verga Domnului vă sfărmă 
semenţia ludei că vasele olarului. » Sau altă sen- 
tință assemenea, Jar de cădea în aquella'şi pătrat 
d a drepta, attunci sentința sau oracolul eră că 
întermenii următori : « Misericordia Domnului 
peste Iuda; magnificenţa lui peste dânsul. 

Becă dar causa pentru que aquel peptar que 
coprindea do& spredece pătrate îu numit rational, 
quăei ideile representate prin sorții sau figurele 
sau litterele Theraphimi, pe peptaru ajungea ă 
închieă un cuvânt sau un raționament. 

Despre aqueasta vommu av occasiă a mai vorbi 
şi airea. 

34 Vers. « Si vei facce tunic'a (hypodită) totă 
hyacinthină » se înțellege de lână hyacinthină. 
Versiunea hebraică dice manta Ephodului. Vul- 
gata dice funica ephodului. 

Aqueasta eră peste cămaşă şi de subt mantie. 
33 Vers. « ... că rodidre de hyacinthu... » 
Josephu Flaviu dice qud eră nisce clopoței ro- 

tundi que imită rodiorele. — Preoţii lui Bacchu 
purtă assemenea clopoței înpregiur din jos a vest- 
mintelor, şi de aqui Piutarehu, judecând superfi- 
cial, închieid qud Hebreii eră adoratori ai lui 
Bacehu ! 

35 Vers, « ... qua să nu morii... » Aqueasia 
este o expressiă egypteană sau orientală qua să 
arate Gre-quare pompă sau mărime. Prin aquea- 
sia va să arate majestatea lui Dumnedeu expri- 
mându-o după majestăţile suveranilor. La aque- 
slia ori-quine intră neannunţiat se dă morții firesce 
că un conspirător sau uceidător. Lui Aaron i se 
atîrnă clopolei qua să se audă în Sântul sântelor 
mai nainte de aintră, qua sa nu mâra, că şi quând 
ar” dicee qud mare 8 Domnul ! 

36 Vers. « Si vei facce lamina aureă şi vei 
întypări într'6nsa... » Traducătorii nostri vechi 
dicu tabla. Aqueasta eră o bendă sau o limbă de 
aur că de doă degite de lată que încingeă fruntea 
dela o urechiă, sau tâmplă pînd la alta. Josephu 
Flaviu o descrie cum nu se arată în textu — se 
vede quă mai târdiu voiră a o adornă mai multu. 
— O arată că o spegiă de întreită corână cu multe 
adornamenie pe dânsa. 

37 Vers. « Si o vei punne pe hyacinth tors 
quare vă fi (că o diademă) peste mitră, în faca mi- 
trei să fiă. » Lamin'a avea de amândoă capetele firu 
albastru cu quare se legă înapoi şi stă astfel pe 
frunte peste turhan que mai nainte s a numit 
cidara în vers. 4, şi aqui se dice mitra. 

38 Vers, « ... dintre quelle sânte... » Se cuvine 
a se înțellege quelle consacrate quelle que se ad.. 
ducea drept ofrande înaintea Domnului, Aqui iar 
Dumnedeu se assâmână cu quei mari sau suve- 
ranii Asiei, înaintea quărora eră datin'a d'a nu se 
presentă quinevă cu mara gâla. Aşa. ofirandele 
eră pentru iertarea păcatelor şi aquea diademă 
eră, emblem'a mărturiei sau soliei către Dumnegeu 
pentru quel que adducea daruri. Resturi din ritu= 
rile sau speculaţiunile sacerdoţilo» idolatri, 

AM Vers. « ... şi vei unge şi vei împl€ mâinile 
lor... » Expressiă figurată, "adică le vei dă putere,
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vei dă funcțiunea în mâinile lor, le vei dă pleni- 
potenț'a. 

42 Vers. » Si vei facce lor femoralie... » In tex- 
îul hellenicu se dicu zegrarsxiz adică înpregiurul 
cracilor que mai mult semănă cu călțunii sau cu 
ismenele. Latinesce se dicu femoralie, quăci mai 
vîrlos în Asia femiile portă caravani, ismene sau 
perischelce, Vechii traducători le dicu fote şi fuste, 
fară a luă ăminte quă fota sau fusta nu accopere 
queea que textul (ice ; uriciunea corpului lor. 

CAPU XXIX. 

9 Vers. « „+, Si vei consummă mâinile lui Aaron 
şi mâinile filiilor lui. » Adică le vei dă putere de 
plin spre a împlini ministeriul, îi vei consacră sa- 
cerdoți sau preoți, 

29 Vers. « ... Spre a se unge ei într'ânsa şi spre 
a 'şi consummă mâinile lor... » Adică spre a se 
consacră că mai mare sacerdote în aqueile vest- 
minte sau stolă, 

30 Vers. Cu filii lui Aaron se întellege âncă' şi 
toți quâți în posteritate îi vor luă locul de mai 
mare sacerdote, cum şi lovitii toți. 

33 Vers, « Le vor mâncă quei prin quari s' au 
sanctificat într'enşii... Adică Aaron şi filii lui sau 
Sacerdoţii prin quari sau sanctificat offrandele. 
După alţi şi după traducătorii nostri quei vechi, se 
traduce prin : le vor mâncă pre elle, că un capăt 
al versetului 32, şi apoi începe versetul 33 prin 
« intru quare s au sfinţiţ întw'ânsele » iau adică 
dativul cîs şi gicots în genere neutru. Noi credurăm 
quă este de genere masculin şi se reduce la Aaron 
şi sacerdoţi, iar nu la objetele de mâncat; que 
aquestea se sanctifică într'ânşii sau printr'ânşii, 
iar nu ei se sanctifică în aquelle objete mâncate. 

35 Vers. « în şepte dille vei consummă mâinile 
lor. » Se&ple dille vă ţinne ceremonia consacrării 
lor ; în septe dille vei îndeplini mâinile lor spre a 
pute preoți. 

36 Vers. « .., îl vei facee... » în locu de îl vei 
înjungiă sau il vei facce sacrificiu. 

40. Mă&sur'a numită. hin dicu unii precum Aben 
Esră quă eră măsură egypteană de capacitate pen- 
tru liquide. 

46 Vers. « Si vor cundsce qud eu sunt Domnul 
Dumnedeul lor quare "ia exdus din pământul 
gyptului... » Nu 8 occasiă în quare Moyst să nu 

axate quă Hebreii nau alt Dumnedeu de quât 
aquella que mântue delia Pharaoni. Libertatea şi 
iar libertatea, sau Dumnedeul revolutionarilor este 

A ae 
Dumnedeul adâvărăt, după Moysă, 

  

Capitolul aquest'a este întregu consacrat cere- 
moniei sacrării sacerdoţilor şi modului cum să se 
facă sacrificiurile. Multe vor fi din tradițiunile pa- 
triarchali dela Abraham după ordinea disă a lui 
Melchisedec que mai vîrtos se vor fi conservat de 
preoți că lothor. Multe ânsă, la quelle que se at- 
tingu de pompă şi descântece că ungerea urechilor 
sacerdotelui cu din sângele victimei şi altele suni 
imitatiuni datinelor din Egyptu cu quare eră de- 
prinşi Hebrei. Moysă în aquestea n'a făcut de quât o 
allegere cum ritul emblematicu să fiă conformu cu 
principele Libertăţii, Egalităţii şi Fraternităţii que 
le prociămă prin vorbele Dumnedeu, Israel şi “Torah. 
Quăte i le dice mintea lui, -iarăşi o mai repetim, 
eliu le pune sub formă quă i le dice Dumnedeu 
quel que scapă din casa Servituţii. De n” ar fi dis 

“astfel, nimeni nu '] ar' î priceput nici nu ar fi 
voit să '] priceapă. Aqui nu este o impostură, cum 
voiescu mulți a, 'l aceusă, ci o modestiă ast fel 
cum şi pînă în dioa de astădi nu 8 Chrestin în 
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părțile nostre quâre să nu se exprime în casuri 
împortante prin : Dumnedeu m' a luminat să facu 
cutare lucru sau să dicu cutare cuvânt; Dumne- 
deu 'mi a dat în minte, Dumnedeu m' a îndrep- 
tat, ete. Quând se exprimă un Român aşă, toţi 
Românii îl pricepu. şi nimeni nu înțelege qus 
que] que se exprimă astfel & tot cu Dumnedeu în 
conservaţiă sau quă îi trece aquestuia prin “minte 
să facă pe împostorul amiigind 6menii: nici quel 
que vorbesce, nici quel que ascultă nu iau expres- 
sia ad litteram. 

Vai de Moysă, şi de mintea lui şi de legiuirea 
lui daqua “| ar' imagină quineră qus ellu quând 
se exprimă ast fel înțellegea lucrurile ad lilteram, 
qud Dumnedeul lui “i ar' fi vorbit prin voce ma- 
teriale şi s' ar” (i occupat de tâte m&nunaiele pînă 
şi de halig'a berbecilor şi taurilor, şi quă "i ar” fi 
spus gusturile salle quât îi mirose de bine fumul 
cărnilor şi gressimilor. Aqueste eră datine prin 
quare Gmenii ajunsesseră a se deprinde la offeriri, 
la Gre-guare datorii, şi la ori-que midlocu que mo- 
ralisă pe omu şi din sălbaticu îl facee soţial. 
Astiidi n'ar mai irecce de hune nisce assemenea 
midlce, quăci gusturile şi esthelica 6menilor au 
"naintat. Astădi un macellar însuşi este mai curat 
de quât mai marele sacerdote al lui Moysă. Altunci 
eră bune tote, quăci eră în rendul lor. Nici Moysă 
que seriă sau vorbiă, nici popolul que îl ascultă 
nu luă lucrurile ad litteram. Legile lui Moysă nu 
fură adoptate de popol pentru form'a sub quare se 
detteră aquestea, ci pentru drepturile que dă elie 
popolului, pentru justiția que coprindea şi pentru 
spiritul lor de egalitate, 

Chiamă ori-que popol quât de innorant quât de 
simplu şi credul, îi cum să fii credut de dânsul 
și spune'i quă Dumnedeu îi commandă qua toti să 
fiă sclavii unei oligarhie, quă timpul, sudorile și 
sângele lor, femeile şi copii lor sunt alle unor su- 
gătorii ; spune'i quă Dumnedeu este tatăl şi pro- 
tectorul numai al quellov'a que au dreptul d'ai 
despuiă și d'a'i sugge, şi vei vede daquaaquel popol 
simplu şi credul vă crede quă Dumnedeu pote dă 
nisce assemenea commande. Spunei ânsă qui 
daqua este Dumnedeu, aquest'a urasce pe Pharaoni 
şi îl înn€că în marea Rosiă, qui ellu este tatăl tu- 
tulor fară excepții, şi qui nu ajută de quât pe 
quel que sufere, pe scăpătat mai vîrtos, pe vădu- 
vă, pe orphan; quă în popolul que îşi allege ellu, 
nu Sunt caste, nu privillege, nu datorii pentru 
unii şi privillege pentru alţii, ci drepturi şi dato- 
rii pentru fiă-quare, quă o lege commună este 
pentru toţi, şi alte assemenea, şi vei ved€ quă po- 
polul te ascultă, şi ori-quine vei fi, vă dicce quă 
Dumnedeu te învaţă să vorbesci asttel, şi apoi, de 
vei unge pragul sau țițina uşei cu sânge sau de nu 
o vei unge nici de cum, de veiunge urechile lui 
Aaron sau nasul cu sânge, popolului pucin îi 
passă, te lassă să faci, mai vîrtos daqua este şi în 
datinele lui. 

Popolul se uită în adevăr să vâdă de esci amicu 
sau inemicu lui Pharaon, de îl înneci în Marea 
Roşie sau te încuscresci cu dânsul; ânsă după que 
începe a te ascultă, nu îi este de ajuns quă aisciut 
a trăsni şi plesni assupra Pharaonilor; quere de 
mâncare, şi quând te pui âi da legi, ellu le voiesce 
egalitare. Avem de exemplu mai de unei pe Fra- 
ţii nostri Moldoveni. Se sculără quâti va la 48, 
assupra Domnitorului de atunci. Popolului Mol- 
davu nu'i fu de ajuns numai litanii şi paraclise 
parodiate, satyre şi vociferaţiuoi ; popolul aşteptă 
s'audă principe şi quând vădu trei deci ş'atâtea de 
articole quare mai de quare mai ciocoiesci tot în
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folosul puilor de vipere, şi tâte tot în numele 
Czarului şi Sântului Regulament; popolul stetie 
cu mâinile în sîn şi lăsso să mi 'i lege pe toţi că 
pe nisce impostori (la unii âncă pîn6 astădi li se 

„ cunoscu semnele pe spinare) quă în numele pa- 
triei făcea, inteserele străinilor şi mai virtos pe 
alle lor ânsuşi. 

CAPU XXS. 

A Vers. «« Si vei facce altar de thămiiere... » 
Aquest altar are trei numiri : altar de aur, altar 
de profumuri, şi altar interior. 

1 Vers. « Si vă thămiiă Aaron... thămiie com- 
pusă; dimineata dimineața... » Adică în tote di-   mineţele. Sunt limbe în Asia que pluralul îl arală | 
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prin singularul îndoit : om om îl locu de 6meni ; 
asă dimineața dimineața în locu de dimineţele. 
Thămierea se făcea nu numai că un sacrificiu, ci 
şi spre a allungă sau a desființă mirosurile urite. 
Hebreii luară datin'a aqueasta dela Egypteni que 
de trei ovi profumă sau thămiiă pe qi (vdei Plutar- 
chu despre Iside şi Osire). 

10 Vers. «... Santitatea Santităţilor... » S'a, dis 
pînă acum Sânta Sântelor. Nu pre este după nici 
0 logică. 'T po este în hellenica în locu de cu 
245. "To dyadd, în locu de &yabiras. Si nici 0 data în 
locu de iz, xya6ă. AȘă ză daf cââv deja bunul 
bunutilor, nu va să dică buna bunelor, ci banăta- 
tea banătățilov, precum şi verul va să dică. verila- 
tea. Prin urmare se cuveniă a se dicce sau Sântul 
Sântelor sau Santitatea Santităţilor. 

TX. 

KI THISSA. 

44 Vers. De aqui începe partea a decea a Exo- 
dului întitulată Ks Thissa, adică Ă 

De vei luă comptul, de vei face catagraphia. 
42. Vers. «... Fiă quare să dea rescumpărare 

suffletului seu la Domnul qua să nu fiă între dân- 
şii ruină în corectarea lor. » 

Rescumpărarea sufletului, însemneadă rescum- 
p&rarea vicţei, De aqui între popoli Mosaisti, Chres- 
tini şi Musulmani îşi lud începutul contribuția 
numită capitaţid, adică rescumpărarea capului vie- 
ței, sau cumpărarea dreptului de a trăi în pace şi 
siguranţă în societate. Aquesta este şi haraciul la 
Turci, dreptul vieței, dreptul d'a purtă capul între 
umeri. Textul legii lui Moyse invederat se ex- 
primă după geniul limbei hebraice; 6ccă vera tra- 
ducţiă : « fiă guare să dea rescumpărare vieței salle 
la Domnul qua să nu i se întemple morte. » Aquea 
capitaţiă dânduse pentru quelle necessarie publi- 
cului, Patriei sau lui Israel, se dicea qud lui Dum- 
nedeu se dă. Attunci, voiu să dicu, să nu cum-va 
să credă guinevă quă eu voiu să dicu în dioa de 
astădi, quăci de multe ori am avut picatele una 
să dicu cu şi alta să întellegă alţii. 

413 Vers. « ... jumătate din didrahmă, » Didrah- 
wa eră de un preţu cu queea que în hebreesce se 
dicea shekel sau siclu. Nu se scie bine prețul di- 
drahmei sau al siclului. Se crede ânsă quă siclul 
sacru al sanctuariului făcea gue-vă mai mult de 
quât doi franci. Prin' urmare capitaţia fia-quăruia 
fiind o jumătate: de didrahmă eră că la trei lei de 
astădi ai nostri, 

15 Vers. a ... Spre rescumpărarea sufiletelor 
vostre, » Adică a viețelor, 

23 Vers. «... Flore de smyrnă allesă,.. » Cu 
lore se înțellege cum se dicce şi flore de făină 
adică fruntea smyrnei. Agqueast'a se dice a fi reşin'a 
unui arhure que cresceă în Africa şi quare este 
necunoscut.. Unii traducu aqueasta vorbă prin 
moscu.— Despre cinnanom nu sunt toţi în învoire : 

unii dicu quă este scorţisora. Se citesce în Mi- 
drasch quă cinnamomul cresce "nalt în Palestina 
quă caprele şi capridrele mănâncă bucuros din- 
iânsul. Despre calamul odorifer, unii credu que 
este queea que se dice calamus,.o trestie mirosi- 
târe despre quare vorbese Pliniu în historia natu- 
rale, cartea XII sect. 28, si quare cresce în Arabia, 

Syria şi Indii. 
24 Vers, « Kai îpsus, si de iris unii o traducu     

prin casia, precum Şi traducătorii nostri quei 
vechi. Casia este o seorţă de arburellu. Iris este 
o ilâre forte mirositâre în mare us la antici. 

25 Vers. « Oliu ungere sântă... » Adică oliu de 
ungere sau spre ungere sântă. 

99 Vers, «... Si vor fi sântele sântelor... » Mo- 
du de superlativ asiaticu, adică sântissime pro 
sânte, că poetul poeţilor, Domnul domnilor, ete. 

31 Vers. « ... Oliu liniţid 'de ungere... » Lini- 
tiă, în locu de alifie unsore, que an ajuns fârte 
vulgare. 

34 Vers. Slactez dicu quă este queea que se 
scurge sau se distilă din smyrnă şi din cinnanon. 
Alţii dicu quă este queea que se dice belsam de 
Meca. — Onyx sau onyce vă să dică unghie. Si 
aquest aromat că.și cuis6rele are form'a unei un- 
«hie, Pare-se a fi un fel de moseu dintro scoică, 
din lacurile Indiilor. Arabii o numescu unghiă, 
mirositâre. — Galbana nu se scie din quare ar- 
bure curge; are un miros forte tare. — Libanul 
este incensul sau queca que abusivamente dicem 
themiie; quă Bvuizua thămiie vă, să dică profumu 
profumâătură. 

CAPU XXAI. 

3 Vers, « ... Spirit divin... » Geniu mare, fa: 
cuitate synthetică de a află migloce spre a ajunge 
la scopu. — « Sciinţă în ori-que operă să cu- 
gete » facultate analylitică. 

3 Vers, « Să archilectone... » Să MB architectu, 
adică să invente, să dea modele și planuri, 

4 Vers. « .., Si la quelle lapidarie... » La cio- 
plitul şi sculptur'a petrelor—  « tectonicele lem- 
nelor » tâmplăria şi ori que eroire de lemne spre 
edificare, ! 

Quâte se vorbescu despre cunoscințele, geniul 
şi sciintele lui Betseleel, eră în linguagiul de at- 
tunci că şi în dillele nostre quând se dice: 'ia dat 
Dumnedeu minte si pricepere. Mai vîrtos în aquei 
timpi nu eră un sapient în vre o sciinţă sau vre un 
artist quare să nu se gică, să nu se crâdă qui 
eră în relaţid cu divinitatea. 

47 Vers. « ... Si în dioa a şâptea îşi încelă şi 
încetă... » Vechii nostri traducători dicu : « au 
încetat şi sa odihnit. » Dumnedeu nu se oste- 
nesce qua să se odihnească. Textul hellenicu dice 
îmavsazo (îşi încetă, adică lucrările) za xurinavsz 
(şi încetă de tot). 
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438 BIBLICELE, 

18 Vers. « ... Table de pâtră scrise cu degitul 
lui Dumnegeu. » Pote-se quinevă să întellegă a 
nume din vorbă în vorbă şi din litteră în alta, 
quă Moysă, que nu dă lui Dumnedeu nici o formă 
“cunoscută, a înţelles aqui quă aquest Dumne- 
deu cu mână materiale a scris aquella table? Da.: 
qua Dumnedeu este spiritu, ellu că putere miscă 
materia; prin urmare aquea mână, aquel degit, 
fiind materiă sau mână de omu, a fost mişcat de pu- 
terea quare aqui de Moyst se numesce Dumneţeu 
qua, să dea:mai mare majesfate stylului şi să în- 
suifle veneraţia cuvenită la raționamentele relative 
la dreptul Omului. . 

CAPU XXXII, 

A se speriă şi a se teme popolul din aintea inemi- 
cului, a querre apă quând t însetat şi ap'a lipsesce; 
a strigă şi a querre de mâncare quând famea chinue 
dela, pruncu pînă la mamă şi tată, 8 în adevăr o 
revoltă de quare se teme şi se appără ori-que că- 
peienie, ori-que duce de popol. A abjură ânsă po- 
polul la principele proclamate şi adoptate de dân- 
sul, aqueasta este mai mult de quât o revoltă, este 
o reacţid, o apostasie, o sinucidere. Quel que 

: conduce popolul, attunci mai mult de quât tot 
d'auna, se cuvine ă luă serpele de codă, şi de este 
cu putinţa al facce ase schimbă nu în bacul, ci 
în gladiu, 

Popolul Hebreu, nu quere acum de mâncare 
qudci mană are de ajuns; nu apă, quăci stâncele 
'şi au deschis sînul şi adapă şi recoresce pe toți; 
quere idoli din nou, quere objete înaintea quăror'a 
din nuou să. cadă în genuchi, quere servitute, scla- 
viă. Pote-se orbiă mai mare? Nu & popolul orbu, 
ci ambitioşii, intriganţii que se strecâră pîntre 
popol suni astuţioşi şi răi. Aqueştia tot d'auna 
prin idolatriă îşi facu interesele; şi nu cuteadă 
âncă a accusă pe Moysă, qusci eră considerat de 
popol, şi indignaţia populară le-ar” fi astupat 
gura; nu, nici o vorbă în contra lui Moysă, ci îi 
appucă sentimentele, se îndrăcescu de occupaţiuni 
seridse, se facu quă le temă să nu fi murit 
Moysă pe munte: que vă fi făcând bietul omu 
acolo? meride cu sine n'a luat; pe înălţimea mun- 
telui mană nu cade; neappărat qud a murit, a 
murit bietul omu, şi que vă facce popolul acum 
singur fără duce? Nimului căambițioșilor intriganţi 
nu “i & dor de popol în assemenea împregiurări 
preparate, provocate iar de dânsii. Pe nimeni că 
pe dânşii, nui appucă sentimentele de umanitate 
pentru bietul Moysă, pentru, soţia mai vîrtos şi 
copii lui; şi în queastă furore de sentimente le 
scăpă, (fară voia lor) şi dicu : que tată desnaturai | 
cum de îşi lassă socia şi copii atâta timpu rătăcind 
pe munţi! , , , 

Eccă appucăturele, intregele și linguagiul amă- 
gitorilor de popoli din toţi timpii şi din tote locu- 
vile. Biblia se repetă în tote periddele de secoli, 
Popolul Hebreu nu se scâlă assupra lui Moysă, ci 
după insinuaţiunile intriganţilor se speriă quă a re- 
mas fără conducător, şi în lips'a lui, quere dei, idoli 
quari să'i conducă. , , , 

- Que sunt geii aqueiia pe quari Septaginta îi ara- 
tă prin numele de âzcw, Deii în antichitatea în- 
altă însemnă şi 6meni potenți, diregători, 6meni 
mai presus de vulgu. Intriganţii ajunsesser a con- 
vinge popolul quă a murit Moyst, şi acum eră ei 
aqui spre a se propune numai buni de dei, decon- 
ducători, de idoli într” un cuvânt, quărora popolul 
să le dea şi productul sudorii şi sângele în holo- 

caustu. . A . - . . .. 

Aaron, vidându-se singur în aintea agitaţiunii po- 

  

  

pulare, prinde pe toţi după cuvântul lor, şi prin 
dei se face a pricepe queea que în genere de mai 
mulţi se pricepea, adică idoli de adoraţiă; spre a 
împedică Gre-cum precipitaţia Grbă, se face a cede, 
şi în locu d'a lovi popolul în contra quăruia nu 
putea nimicu materialemente, lovesce drept unde 
dureă mai mult, lovesce în aur, şi în aurul părţii 
quellei mai delicate şi mai simţibili, în sculele 
temeilor. 

« Luaţi dice, cercei de aur din urechile femeilor 
şi filielor vâstre şi adduceţi "i la mine. 

« Si luară tot popolul cerceii... şi îi addusseră la 
Aaron. 

« Si luânâvu'i (Aaron) din mânile lor, îi plasmâ 
în sculptură, din quare făcă (să 6să) un vitellu 
turnat... » (Vers. 2, 3 şi 4.) 

Sirategia lui Aaron fu îndemânatică, quăei de- 
jucă planurile intriganţilor. Popolul vădând vițel- 
lul, şi deprins cu divinităţile Egyptului representate 
prin boi, tauri şi viţelli, iuă cu totul altă direcţi de 
queea în quare îl împingiă amăgitorii săi, eu toții 
luară un avânt religios şi cu toţii, strigară : 

« Aquestia sunt deii tăi, Israelle, quari te ex- 
dusseră din pământul Egyptului. » 

Firesce quă intriganţii se păliră, quăei de unde 
aşteptă qua popolul să 'şi allâgă nuoi duci în locul 
lui Moyst, şi aquei duci să fiă ei, popolul strigă ; 
6ceă ducii sau dei tei : viţellul de aur. 

« Vădând attunci Aaron, edifică altar înaintea 
(viţellului), şi publică Aaron dicând : serbătăre 
Domnului (este) mâine! » (v. 5.) 

Că şi cum ar' fi dis: triumf! întriganţii sunt 
dejueaţi. 

« Si sculânduse de dimineaţă adoagi, înălţă ho- 
locautome şi oferi sacrificiu de mântuire, şi se 
pusse popolul pe mâncare şi pe bere, şi se sculară 
apoi spre jucare. » 
„«'Si vorbi Domnul către Moysă gicând : passă 

şi descinde mai currtad de aqui, quăei nelegiui 
popolul t&u pe quare 1 ai exdus din Egyptu.» 
(Vers. 6 şi 7.) 

Intrevorhirea între Moysă şi Domnul lui este 
mai întinsă, ţine pînă la, versetul 15. Quine ânsă 
este Domnul lui? Aquci Domnu este nevedut, nu 
are formă, n'are voce umană, Dumnedeu ânsă prin 
Gmenii adessea, operă şi vorbesce. Firesce quă 
fratele său Aaron îi detie de scire dicândui'i : nu 
mai întârgiă, scdlă-te şi descinde mai currând, quăci 
popolul se abăti din callea que “iai prescris. Quâte 
Moysă află dela frate-seu şi dela ai sei, şi quâte 
mintea lui apoi în indignaţiă şi surgiă fi dice a 
face, 16te după doctrinele şi principele lui, Dom- 
nul i le dice. Domnul que mişcă, vivifică, şi dirige 
totul. 

  

Să ne punem puţin şi pe terrâmul litterar spre 
a explică şi Gre-guare vorbe şi phrasi. 

2 Verș. q..... Cercei din urechile femeilor şi fi- 
lielor vostre,.. » Versiunile Hebraic'a și Vulgata 
dice : «din urechile femeilor, filiilor şi -Alielor 
vostre. » Partea quea debile simţibilt şi strigătore 
fu în genere peste tot atinsă cu aqueasta. Aaron 
credă a reținne în locu pe bărbaţi. Avântul ânsă 
eră pr mare, intriganţii devenisseră domini ai 
terrămului şi al opiniunii. 

4 Vers. « .... Ii plasmă în sculptură Zzinzev aă-ă 
& „paplâu, » vechii nostri traducători dicu, «iau în= 
chipuit în typar.» Ideea nu e cu totul aqueea, cu 
pexpis Du se întellege typar quât styl, stylet, sau 
instrument quare face gra, gre adică quare scobesce, 
Cu pașiă. se înțellege şi desemnul sau modelul 
que sa făcut înainte, Qua să ne appropiem mai
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mult şi de textul hellenicu și de quel hebraicu, 
disserăm sculptura sau scobitură. 

Viţellui de aur, după Philon, se dice quă eră 

imaginea lui 'Typhon deul que în Egypt trecea de 

apostat, că Satan al lui: Solomon. Cecrope divinisă 

pe Jupiter que resturnă pe Saturnu; Aaron dette 

afară drept imagine a divinității pe Typhon que sa 

fostoppus Pharaonului, Osiris. Jalbonski vă să arale 
quă vițellul de aur representă pe Mnevis sau s6- 
vele, que în Heliupole se adoră sub formă de taur. 

Boul Apis ânsă se uită qud eră cu mult mai po- 

pular în Egyptu, şi noi credem qub Aaron înadins 

aliesse forma quea mai populară şi mai venerată, 

dejă de Hebrei, între quari quci mai mulți nu cu - 

noscea divinitate mai augustă de quât quea repre- 

sentata sub forma. Boului. Scopul lui Aaron în de 

a dă mişcării populare o tornură religidsă, de 

unde în originea ei erh cu totul philarchică, din 

partea invidioşilor întriganți. | 

6 Vers. «..... Si se seculară spre jucare. » Cu 

jucare nu se înţellege atât danţurile quât ori-que 

fel de jocuri spre petuecere. La sărbătorile Boului 

Apis, popolul egyptean mâncă queca que remăniă 

din sacrificiurile que se dicea salutarie sau pace- 

fice, şi apoi începea danţuri, jocuri, şi petreceri, 

Aaron lassă popolul în voiea lui, după datinele lui 

din Egygtu; și cu quât mișcarea luă caracterul re- 

ligios cu atâta depărtă mai mult scopul intriganţi- 

lor, şi cu atâta mai mult deveniă un actu de accu- 

sare gravă înaintea quellor que eră în dreptu de a 

pedepsi şi cu &nsuşi mortea, o assemenea reacţiă 

pentru ud toți jurasseră credință Domnului quel- 

jui que mântuie din casa servituții. 

9 Vers. « „.. Popol cerbicos... » Sau greu, gros, 

aspru la cerbice oxdapospăandos. Expressid a tutu- 

lor popolilor pastorali şi agricultori. Ei nau sub 
dominaţiă de guât vite. Vita nesuppusă la jugu, la 

frâu sau la ori-que labăre se dice grâsă, aspră la 

cerbice, înţestati că asinul, tare la gură că cal- 

lui, ete. Prin urmare cerbicos vă să dică neascul- 

tăitor, îndărătnicu, greu de condus, 

10 Vers, « Acum dară lassă-me Zacd pe. Adică 

acum nu mai încape ruge ; justiţia divină îi con- 
damnă, 

41 Vers. a Si se rugă Moys8 înaintea Domnului 
Dumnedeu, şi disse: pentru que, Domne, te mânii cu 

urgiă spre popolul tău pe quare/| ai exdus din pă- 

mântul Egypiulni cu forță mareşicu bracu înaltu ?» 

Justiţia condamnă pe aquest popol dela amăgitor 

pînă la amăgit; minia sacră se apprinsesse dejă, în 

Moysă. Este ânsă o justițiă que nu residă în 1nin- 

tea Omului ci în fundul inimei, o voce que ese de 

acolo şi dice : spre que dară scoseşi aquest popol 
din servitute, din pământul Egyptului? au nu qua 
să aibă şi ellu voiea lui? de a cădut în errore este 
quă a avut voie liberă şi de sine allege o calle sau 

alta, Sclavia este o fatalitate, şi selavul n'are voie 
de quât a Domnului stu. Pentru que dară 1] ai 
exdus din pământul Egyptului cu forţă mare si cu 
Dracu înalt, adică prin revoluţiă cu bracul ardicat 

în sus, qua să n'aibă şi ellu voiea lui? 
13 Vers. « Qua să dică Egyptenii strigând : en 

răutate îi scâsse din pământul Egyptului spre ai 

uceide în munţi, şi ai extermină de pe pământ? 

Mai bine adică a ținne pe omu selavu de quât să 

"1 scoti din sclaviă qua să '] uceidi, făcând bucuria 

Pharaonilor, devenind mai cumplit de quât dânsii, 

Stăi dar, o justiţiă severă, nu fii pre pre justă 

qua să nu păcătuesci. 
« încetedă dela urgia miniei talle, şi îmblânde- 

sceste (o Dâmne al Libertăţii) assupra r&utăţii po- 
polului t&u. 
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Toti deshbatterea que îşi face Moysă în sine 

însusi, desbatterea între inimă que se îmmâie şi 

între Minte que divige şi decide, o punne că ni- 

meni altul sub formă de dialogu între ellu Moysă 

inima şi între Dumnegeu Mintea. Scopul este din 

quelle mai umane, şi midlocul sau fârm'a que dă 

| ideilor salle din quelle nai just emblematice şi 

din quelle mai politice : Dumnedeu. Justiţia şi 

Mintea supremă este plin de minie, decis a exter- 

mină pină la unul, şi ellu legiuitorul, ellu judele 

întervine şi împacă, îmblândesce și desarmă justi- 

ţia încontra, criminalului amăgit. 

Ast fel mai tărdiu cu mai mare blândețe şi ier- 

tare lesus Christul strigă de pe Cruce : « iartă-lelor 

Părinte quă nu sciu que facu. » lârtă adică popo- 

lului orbu que cată a 'şi ave şi ellu voiea sa libe- 

ră; iar nu şi quellor que din sciință făcu, nu şi in- 

vidioşilor hypoeriţi, nu şi ambiţioşilor tiritori, nu 

şi phariseilor que devin instrumentele Cesarului 

mai mult de quât Pilat, nu şi ciocoilor que deve- 

niră instrumentele, unii alle Kaiserului şi alţii 

ai Czarului în divanul ad hoc mai mult de quât 

nu le putură servi generalii lor şi commissarii 

lor; nu şi pentru complicii aquestor intriganți 

risipiţi prin popol şi îndemnători spre a quere 

un idol. Popolul amăgit fu de ajuns pedepsit . 

quăei viţellul de aur, nu eşi de quât din aurul 

femeilor şi filiilor şi filielor salle. De vă eşi vre 

un vițellu de aur din queea que făcură Româ- 

nii acum, popolul cu sudorile salle vă însummă 

tot aurul necessariu, şi spre a se cumperă satrapii 

Turciei, şi spre a se mai înțoli golanii Europei, şi 

spre a se îmbuibă nuoul idol. Popolul & de ajuns 

pedepsit, iertare dar pentrn dânsul, nu ânsă şi pen- 

tru quei que 1 au amăgit. Pentru aqueia are altă 

lege, altă carte, altă inima Moysă. 

Pentru aquestia descinde Moysă din munte ; şi 

ascultând textul, vedem qud cu fiă-quare pas, cu 

fiă-quare phrase şi vorbă mânia, cresce că uraganul 

que se aude de departe, şi eresce cu ori-que clipă. 
Să audim textul, 

« Si renturnânduse Moysă descindă din munte; 

« Si quelle dos table alle Mărturiei în măinile 
lui — cresce expresia. 

« Table de petră; 
« Serise pe amândoă părţile ; 
« Si de o parte şi de alta scrise — în tautologia 

însuşi se vede cum fexbe şi cresce minia. 

« Si tablele faptă a lui Dumnegeu eră; 
« Si scriptura scriptură a lui Dumnedeu este, 

înscrisă în table — Par'quă ar” dicce : audiți voi? 

Că que lucru avea în mâinile salle! Peirea vine 
dela munte la, valle. 

« Si audind Jesus vocea popolului strigând, dice 

către Moysă : voce de resbel în campamânt! 
« Jesus nu sciă que $ a petrecut în campamânt. 

Moysă nui spussesse nimicu. La assemenea de- 
cisii căpitanii quei mari nu arată nimului nici 
mişcarea inemicului nici planurile salle. 

« Dice şi (Moyst) : nu este voce de predomnitor 
după tărie, — Că şi cum ar' dicee acolo nu sunt 

nici baionnetele Muscalilor dela 1848, nici alle 

Nemţilor dela 1854, nimeni n' a predominat cu 
tăria, 

« Nici voce de predomnitori în fugă; —ca şi 
cum ar” diece : popolul nu & speriat, nimeni nu “i 
a pus lancea în câstă, nimeni nu ”] a pus pe fugă. 
_“« Ci voce de predomnitori în beţie audu eu. — 

Că şi cum ar” dicce : voce de cluburi, voce de beţii 
demagogice, voce de aqueilor que au putut strigă 

mai tare, voce de laoplani, de amăgitori de popoli.' 

Popolul & beat.
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« Tar quând se appropiă de campamănt, vede... vițellu! şi danţurile,.. 
Tot nu credusse quâte audisse. Viţellul şi dan- jurile vedute cu ochii, îl facu a eşi din sine'şi, « Si apprindânduse de urgiă Moysă, aruncă din mâinile sale quelle doă table şi 16 sfarmă ]a pi- ciorul muntelui... (vers. 45, 16, 17, 48 şi 19.)» Quzile dot țable de pâtră, 

Scrise pe amândoă părțile : 
Si de o parte şi de alta scrise ; 
Tablele que eră faptă a lui Dumnedeu, 
Scriptur'a que eră scriptur'a iui Dumnegeu, Sparte sunt de piciorul muntelui ! » , 
Să tremure acum tâtă intrig'a şi cabala ; să se pălescă şi: şă se ascundă t6iă invidia. Să tremure şi Onsuși popolul orbit. 
Jos cu viţeilul ! 
In focu să se ardă! 
Pulbere măcinata să se prefăcă. 
In apă să se amestice, şi toți filii lui Israel să se adape cu densa pînă la pruccul din faşe. 
Viţellul să nu mai exisie, in pulbere să se pre- facă : iar aurul ducă-se înapoi la popol de unde a venit, adape-se cu dânsul spre a se desbătă, Belia nu eră de vin, quăci vin nu eră în deseri, ci beţia amăgirii, beţia întriganţilor. 
Mînia & mare; ânsă Moysă că şi pe munte pînă a se decide mai întrebă acum pe fratele seu; vă să scie causa cum s' a operat aqueasta reacții; vă să se încredinţede : este adevărat după cum prepus- sesse ? 
21 Ves. « Disse dar către Aaron: que îţi făcu popo- lul aquesta quă addusseşi peste dânsul păcat mare? Cum adică îl addusseşi în idolatriă, în perderea din nuou a libertăţii, în servitute? 
Aaron îi arată tâte quelle întâmplate : îi spunne quă popolul credând mort pe Moysă, veni ai quere dei, adică conducători, și quă eliu Aaron fu nevoit a dă o.altă direcţii mișcării. 
Moysă pricepi tâtă intrig'a şi prin urmare şi t6tă strategia îratelui său spre a diverti popolul. 
25 Vers. « Vădând într aquestea Moys& popo- lul quă se dissipasse (quăci 'ia fost dissipat Aaron spre dejucarca adversariilor lori.» 
Aquest verset se lassă a se traduece în diverse moduri, 
După Vulgata, se dice quă popolul eră despuiaţ, quăci Aaron îl facusse a se despuiă în risul ad- versariilor popolului. Si cu aqueasta se arată beţia serbătorii. Anst cu que eră să se îmbete în mid locul desertului, unde adesea îi lipsiă şi ap'a? Belia eră morale, eră amăgirea intriganţilor, Hebraica dice : îl pusse în desordine în locu de espuiasse spre ruşine lângă adversarii sei. 
Septaginta, după quare traducem noi, se expri- Mă prin Gessrz3azs dissipasse. que vechii nostri o dicu risipisse în material. Cu dissipasse ânsă se înțellege Şi în moral adică îi didesse petrecerii, cum intri- ganții sau inemicii popplului să nu POLĂ a se mai servi cu dânsul. Vorba îmtxapua Vechii nostri tra- ducători o arată prin bucurie, şi attunci se înţel- lege bacuria quellor que se prepară ă punne sabie pe popol ; noi o iradusserăm prin dejucare sau şi ruşine quellor que îl amagisseră ; sau mai bine desjucare a planului intriganţilor. Aquesta credem quă este şi sensul adevărat al unui scriitor că Moysă que de dos ori susținne caus'a popolului, o dată pe munte cu Dumnedeul lui, şi altă dată jos cu Aaron querându'i cuvânt de queca que făcusse. Dissipaţia dar nu fa o cursă Spre a pute uccide Popolul, ci o dejucare a intrigelor invidioşilor. Attunci dară, convins de insinuaţiunile invidioși- 

  

  

lor, que prin idolatriă speră să ajungă la putere, convins âncă quă vitellul de aur şi: ori-que idol avea a resturnă nu un omu que se punea toi d'auna în rândul quellor lalţi, ci o doctrină salutariă, ve- dându şi vegherile şi planurile, şi sudorile şi sa- crificiurile mai de un secul amenințate pint”o veacţio aşă de pericolâsă , nu mai puti omul; pentru inemicii sei personali de atâtea ori se luptă cu sineşi sau cu Dumnedeul seu spre ai justifică, pe adversarii ânsă principelor salle umanitare, pe adversarii Dumnegeului que appărusse spre a li- beră lumea din servitute nu'i puieă iertă. Momen- tul de a ardică mâna şi a lovi eră propitiu ; popo- lul eră în dissipaţiă. 
« La mine dar înquoaci, ori-quine este cu Dom- nul, strigă plin de mînie bimisul şi prophetul lui Jehovah. » 
Desci ndenţii lui Livi, din aquărora semenţie se află şi Moysă şi Aron, descindenţii lui Levi que speră a deveni sacerdoții systemei quei nuoe, şi quari dela străbunul lor avea exemplu măceltului din cetatea, Sichimilor, de alecțiă către Moysă, din iuteres particular al unei caste que avea u formă, din natură impetuoşi: şi vărsători de sânge, cu toţii se adunari în pregiurul capului semeuției lor, Cu toţii se armară, și după command'a lui Moys& din portă pină în pârtă străbătură campamentul şi irecură pe sub gladiu, frate, vecinu, amicu, fiă- quare pe quel mai de apprope al său. 

Măcellul fu mare, hovribil, asiaticu în 161ă furo- rea fanatismului; nimicu nu & mai terribil si mai neuman de quât a se dă sabia în mâna Levitului. După versiunea Vulgatei, luânduse după Pavel que eră Phariseu şi avea tradiţiunile aquestor'a, doă deci şi trei de mii cădură, uceidânduse frate pe izate, iar, după versiunea quellor Septe deci, cum şi samariteana şi hebraica, graţiă Domnului ! nu cădură de quât numai trei mii, și nici nu credem şă fi fost mai multe victime, quăci pe de o parte vădurăm şi principele şi dorul lui Moys& pînă să se determine la o assemenea pedepsă, și pe de alta sunt trei versiuni încontra uneia que mărturisescu adevărul. 
Trei mii sunt de ajuns la assemenea împregiu- rări spre a servi de exemplu la trei millisne. Quine 8 cu Dumnedeu şi cu Patria, viiă la mine sau eu mă voiu ducce la dânsii, și în dioa quând vitellul de aur se vă punne pe piedestal, vă fi de ajuns a curăți numai trei sute de idolatri dintr'o portă pînă la alta a campamentului, şi alți trei secoli Dumnedeul părinților nostri vă ave altarele salle în nuoa (&rră promisă, 
29 Vers. « Disse attunci Moysă : împluroţi sau consacrarăți astădi Domnului mâinile vostre, fiă-quare în filiul său și în fratele său spre ă se dă peste voi binecuventare, » 
Quât ă de crud şi de greu a veni quineva în as- semenea momente de crise ! quât e de greu quând ajunge quineva, nu picidrele sau mâinile, ci un singur degit a tăiă sprea mântui corpul întregu de cangrenă! In adevăr quă în assemenea mo- mente binecuvântă quinevă pe chirurgul que se însarcină cu meseria carneficelui, quăci a tăiat Dragul sau piciorul şi a mântuit corpul. Un popul ânst, o naţiă & un corpu collectivu, şi membrii lui cangrenaţi sunt fiă-quare, de şi părți alle unui. tot, ânst sulflete întrege, fraţii şi filii nostri, şi quât este și de mii de oxi mai dureros, a diece quinevă: peră trei mii spre a mântui tei milliGne şi nisce principe salutarie |! Binecuvântat chirnr- gul que ia sarcina carneficelui ; binecuvântată mân'a que împlantă ferrul în inima filiului şi fra-
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telui său! — Moysă dice aqueasta. Ansă ia să "1 
audim şi quând este singur, facă în facă cu Dum- 
nedeu sau cu Consciinţa sa. 

31 Vers. « Se returnd Moysă către Domnul şi 
disse : rogu-me, Dâmne, păcătuit a popolul aque- 
sta păcat mare, quăci îşi făcu dei de aur. » 

32 Vers. Si acum de voiesci a remitie păcatul 
lor, remitte : iar de nu şterge-mă şi pe mine din 
cartea ta que ai scris'o tu. » 

Popolul în adevăr a comis păcatul, quăci singur 
de unde eră liber şi nu cunoscea alt Domnu de 
quât pe Dumnedeu sus, îşi făcu deu de aur, se 
suppuse de bună voie a îngenuchiă în aintea ave- 
rilor san aurului, din nuou a fi cumpărat, şi 
vândut, şi împilat de quei potenți şi avuți. Mare 
p&căt în adevăr, păcat de sinuccidere ! Exemplu s'a 
dat, culpabili sau pedepsit; âns& păcatul nu se 
vemitte, nu se iartă pînă quâad omul nu și '] cu- 
n6sce singur şi nu se decide de a nu "1 iai facce. 
Aşă Moys€ strigă, se râgă înaintea lui Dumnedeu, 
qua să iacă cum păcatul să se spele să se icrle, 
adică popolul să se lumine să vedă que a făcut şi 
să se decidă ă nu '] mai facce, ă.se îndeeplă cu un 
cuvânt, ă devini în adevăr liber; quăci de vă îi iar 
să mai viiă la idolatriă, iar să mai cadă în genuchie 
înaintea Boilor şi Vitellilor de aur, înaintea tonților 
şi măgarilor que n' au altă qualitale de quât să 
scie a quere aur şi tot aur dela popol pînă să se 
prefacă în Boi de aur, attunci, Domne! strigă, 
Moysă, spre que mai făcuiu quâte am făcut? Spre 
que atâtea veghieri, şi suduri, şi sacrificiuri? Spre 
que infine aquest mare sacrificiu de pacea sufile- 
tului meu de a uccide 3,000 de 6meni? Spre que 
t6te aquestea daqua păcatul nu se vă sterge, daqua 
popolul nu se vă rennoi? Sterge-me attunci şi pe 
mine din cartea ta que ai scris o tu. la'mi adică nu 
numai viața, ci şi numele şi suvenirca despre mine 
quăci attunci în locu de duce şi regenerator, voiu 
trecce numai că un iyran şi carnefice al Popolului. 

O cu quâtă durere sunt pronunţate aqueste din 
urmă cuvinte! 

Rugele ânsă, lacremele, tipetele nu exprimă de 
quât dorul que are quinevă în suifleiul seu în 
inima să ; nu au virtutea de a vindecă dorul de a 
repară răul, Quând suspinăm, plângem și țipăm 
ne arătăm numai durerea que simtim, şi quel 
mai de apprâpe al nostru que sti mort înainte-ne 
nu se mai scolă spre a ne consolă. În van sunt 
rugele şi lacremele, quiti legile eterne alle lui 
Dumnedeu sunt nemutabili şi nimeni nu le calcă 
nepedepsit. Vocea lui Dumnegeu que cxprimă şi 
arată aquelle legi prin mintea Omenilor de elită 
6ceă cum se exprimă către Moysă : 

33 Vers. « ... De a ptciătuit quinevă înaintea 
mea, sterge ”] voiu din cartea mea; 

34. Iar (tu) acum passă şi condă popolul aques- 
ta lu locul unde am dis ţie; Geci angelui meu vă 
precede înaintea fecei talle, şi în dioa în quare 
voiu cercetă, adducce-voiu assupra lor păcatul lor. 

35. Si în (adevăr) pedepşi Domnul popolul pen- 
tru qud a fost făcut vitellul de aur. » 

De ar" fi licut încai vre un Hebreu de aur, vre 
un omu de aur, ci unviteliu de aur, un bou deaur! 

Tot lucru are natur'a sa şi adduce consequințele 
salle, grâu semăni, grâu seceri, secară semenă al- 
tul secară seceră. Spini şi triboli sem&nă al trei- 
lea, la spini şi triboli să se aştepte. Omul după le- 
gile naturei & mai greu de quât aerul şi apa, 
Omul nu se pâte lăsă cu capul în jos nici ânsuşi 
cu capul în sus după. crestetul unui turnu sau de 
pe marginea unei stânce; quisci călcând legile na- 
turei: pedepsă este în dată, immediată: plum-   
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bă sau sfărmat sau înnecat în fundul abysului, 
Aşă sunt de cunoscute legile naturei în quât 

tote exemplele que addusserăm sunt cunoscute şi 
de quei mai simpli Gmeni şi de €nsuşi animale. 
Callul nu dă pe iocu, nu se dă de bună voie de ri: 
pă. Furnic'a Ensuşi se accaţă şi se pune pe paiul 
que plutesce d'asupra, apei şi nu se lassă singură 
în voiea undei... Un Român se dice quă a vădut 
pe Gre-quine în pădure stând pe marginea unei 
crace şi tăindu-o dela rădăcină. Mhei, Române, 
sau 'Tsigane, îi disse, a să cadi. — Ci nu vei îi tu 
Dumnedeu, îi disse quel imprudent, qua să scii que 
a seemi se întâmple. Românul nu eră Dumnedeu, 
ci sciă qud după legile naturei sau. alle lui Dum- 
nedeu, nu se pâte tăind quinevă crac'a dela rădă- 
cină şi stând pe sommitatea ei să nu cadă din preu- 
nă cu dânsă dupi quâte-vă loviture de secure, 

" Quând a venit timpul, imprudentul cădi peste 
capu cum să 'şi rupă junghietur'a. 

Dumnedeul lui Moys& que nu & representat prin 
nici o formă de quât prin Mintea, Rafia, supremă, 
nu respunde lui Moysă qud a făcut bine sau rău ; 
nu îi promite qui vă iertă păcatul, — qudei tot 
priucipul îşi are conseguintele — ci cu tâta gravi- 
tatea şi certitudinea dice : Da a păcătuit quine-vă 
înaintea mea (adică înaintea legilor eterne) sterge 
"1 voiu din cartea mea; adică de a sem&nat răul, 
răul vă culege... lar tu passă înainte, caută "ţi de 
callea ta, nu abondonă cugetul tău, stăruesce pînă 
în ultim'a consequință. 

Românii se seculară la 1848 quând tâtă Europ'a 
oificiale, t6te thronururile aşteptă mântuire dela 
Czarul, şi fără a fi indemnaţi nici sustinuţi de nici 
o putere, se seculară assupra Czarului, adică assu- 
pra appărătorului tutulor Potentaţilor, adică as- 
supra Europei oficiali întrege, şi strigară jos pro- 
tectorutul exelussiv al Czarului! şi sus protectora- 
tul collectiv al Francei, Engliterrei şi Germaniei. 
Se pussesseră adică la rădăcina sau tulpina tractate- 
lor lor, existinţei lor politice şi naționali şi se in- 
cercă a tăiă ramurele vermul6se que ameninţă ar- 
burele întregu de putrediune şi a scutură omidele 
que devoră ori-que flâre şi ori-que frungă. 

Cu Turcia, cu Russia şi cu Austria assupra lor, 
cu guvernele Europei întrege şi cu ânsuşi al 
Frangei de attunci antipatice, cu rt&utatea, și caba- 
lele Phanarioţilor şi puilor de vipere în midlocul 
lor, cu rivalitatea sau neîntellegerea fatale a Un - 
gurilor şi a Polonilor, iei luni strigară în fac'a 
lumii drepturile lor; doi anni gemură prin car- 
cere, prin angarii, doi anni ajunsesră să nu mai 
aibă nici cenuşă în camin : şi flămândiră toţi, mu- 
riră mulți, perdură starea, lbertatea şi demnitatea 
de omu şi mai mulţi, şi jos protectoratul abusiv al 
Czarului nu încetă din gurele lor. Europa îi au- 
di, şi Europa officiale 16ță se sculă însusi assupra 
Czarului que o mântuisse, Europ'a officile se de- 
termină a deveni îngrată, şi să viiă că nici o dată 
a dă ajutor Turcului, numai qua să mântuie Du- 
nărea de usurparea CGzarului, şi infine Românii 
trăiră a, vede desfiinţat protectoralul exclussiv al 
Russiei, şi ai luă locul garanlia colleclivă a 
Ruropsi, nu pe temeiul tractatelor violente şi frau- 
duldse că alle Russici cu Turcia, ci pe al unui 
teactat solemnel, European, şi a nevoie de violat. 
— Queea que au semănat Românii, aqueea fură 
chiemaţi a cuiege quând veni timpul. Attunci ânsă 
quei que la 1848 nu "i putusseră amăgi, puii de 
viperă que făcusseră causă. commună cu agenţii 

„Russiei şi consorti spre a le arrestă şi uccide 
aleşii, spre a uceide popolul desarmat; spre a 
arde Regulamentul quând nu mai eră timpu de
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ars, ci de a se depunne în archive că proprietate 
a Historiei că t6te instrumentele de tortură din mediul evu, şi că o probă a protectoratului illegili- 
mu; attunci, sau acum dicu quând fură chiemaţi 
de a culege queea que au fost semănat, puii de viperă reuşiră a'i amăgi spre a dă focu câm- pului întregu şi a arde tâte seceritur'a, 

Sau mai bine qua să ne servim tot de parabola 
Românului cu arburele şi cu tăietorul imprudent, dicem : Un arbure secular a nume Romania diu- iraqueea-și tulpină întindea dot mări ramure, Moldova şi Terra Română. Mulţi se uită la dânsul şi se recoriă la umbr'a lui! intemperiile îi uscasseră 
multe ramure, omidele îl despuiasseră de frunde; sucu de viață ânsă eră întrânsul multu , eră ânsă ameninţat de cangrena vermulosităţii que se Întinssesse în atâtea remurelle, de omidele parasite que îi dumică şi pălid ori-que frundă. La lucru copii strigară mulţi spre a mântui arburele naţional, doă ramure nu resaru de Quât dintr'o singure tulpină, fructele lui sunt tot aqueliea ; doă ramure nu facu de quât aquellaşi arbure, uniunea există în tulpina lui în vădecinele lvi que sunt tracialele pe quare se base existinţa lui. La lucru numai pe ramurellele uscate şi pe omidele parasite ; jos cu dânsele qua să trăiscă arburele ! jos cu dânsele strigară cu toţii. Iar filii Periciu- 

nii, puii de viperă se amestecară în lucru, profi- 
tară de enthusiasmul general sau de amotul ge- neral que tot d'aun'a, din disgraţiă, cu quât este de divin cu atâta este de orbu, daqua este numai 
Amor fară Minte, Toţi Românii luară securele, şi 
în locu de a se întemeiă pe tulpină, la radăcin'a ra- murelor de unde să obâre tot que e uscat şi tot 
que & omidă; se suiră pînă unde se pâte mai sus 
pe ramurele quelle mai uscate şi mai vermulse se întemiară pe demagogiele puilor de venetici şi 
de phanarioți, si cu loviture necontenite răpăiă cum 
să resune în Europa întrâgă, spre a tăiă dela răda= cină quelle dot ramure mari şi seculare. 

Mhei, Române, ai sâ cagi strigă unii speriaţi, 
qubci în locu de a te pune pe temeiul sau tulpina 
iractalelor que ai cu Turcia şi în quare stă existin- 
ţa ta politică şi naţionale şi de aqui să începi a cu- 
răi, a rennoi şi a dă viitor arbutelui ; în te ai co- 
coțat pe tot que este mai uscat, mai vermulos şi 
mai putredu, şi dai de mârte în ânsuşi existața ta, 
în tractatele părinţilor tăi; — Ai să câţi, Române, 
quă alergi la părul lăudat cu sacul; quă ai abdi- cât la drepturile talie de naţiă autonomă que a 
iractat de egal cu egal cu Turcia, şi acum în locu 
de a querre a iractă cu dânsa, şi a quere aqueasta, 
mai nainte de îâte, te pui în stare de epitropiă, şi 
te laşi a ți se consultă dorințele că ori-que copillu, că ori-que sclavu ; ai se cadi, Române, qud ai ab- 
dicat la dreptul tău de autonomie şi recunosci dreptul que se dă Turciei de aţi octroyă legile; te ducci a sărută firmanul que îţi convâcă represen- ianții, şi adunarea, generale que are a decide de- 
spre sorta ta, consimţi singur Îa a se numi că nici 
o dată divan ad hoc. divan pentru treaba aea, di- 
van de poruncială. Te ai cocoțat, Române, pe que 
este mai putred şi vermulos în Europa, pe un principe străin, pe un bou pe quare cu sudorile talle a să "1 faci de aur, te ai cocoţai la cucuiaia, şi dai cum nici o urmă să nu se maiafle din dreptu= 
rile talle; răsună Europa de imprudența ta în marea bucurie a inemicilor tăi şi a sperjuriloe que te-au condus, şi quari votând unire, allârgă după dom- 
niile desunite, votând principe străin şi mărturi- sind quă ei nu sunt capabili de a guvernă, adică boi şi viței, vin acum cu aurul vostru que v' au 

  
“pi, ai Romaniei, Viţei de 
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stors spre a se facce ei Viţei de aur cu însutitul de 
queea que vor mai stârce dela voi, — Ai să cadi, Române, quă te ai pus r&u, şi dai de mârte în ioi 
que & mai fondamental. 
Românul ânsă & sus, sus banănăesce în aer cal- lare pe ramure putrede, în beţia divarunilor pen- tru treaba aca ; quine & că densul Român şi pa- 

triot! Jos cu trădătorul que ne spunne quă avem să cădem, jos cu tot afurisitul, que ne voiesce binele ! 
Put! peste capu apoi cu toţii ; şi quând se des- 

bătară sbucinaţi şi mai siriviti de cădere, începură a strigă drepturile nâstre! Quare drepturi ? Le respund ânsuşi adversarii que îi învăţasseră a se sui alât de sus ă încăllică pe principi vermuloşi 
străini, şi a'şi rumpe tractatele; quare drepturi ? După que o dată le aţi desfiinţat singuri, recunos- când Sultanului a vă convocă representanţii, a vă 
octroyă legile, şi a vă dă alt nume facultății vâstre legiuitore. Divanurile de poruneială nu sunt adu- 
nări generali.—Quare drepturi? quând singuri ați 
mărturisit quă n” aveţi nici o parie sănătâsă între 
voi, quă nimeni dintre voi nu & capabil d! a vă 
guvernă, quel puţin că pe Sirhi şi Montenegrini ! 

Tot principul dară îşi are consequințele salle : 
que semeni aqueea culegi; şi Dumnedeu dicce lui 
Moysă tot a'şă : « In dioa în quare voiu cereetă 
adduce-voiu assupra lor păcatul lor, » 

Quând vine timpul, păcatul sau răul 
semnat resare cu fructele salle însutite. 

35 a Vers. Si în adever pedepsi Domnul popolul 
pentru qud a fost făcut vitellul de aur que făcusse 
Aaron. » 

Que aţi făcut, Pre sfinţilor Mitropoliţi şi Episco- 
aur sau altar Dumne- 

deului Parinţilor nostri? Unde mai sânt tractatele 
lui Mircea, lui Vlad, lui Bogdan şi lui Rareşu ? 
que cătaţi a vă facce presidenţi în divanul ad hoc 
şi să vă prosternați în templu lui Baal ? Taberna- 
culul Mărturiei eră încredințat în mâinile. vâstre, 
In midlocul desertului de palime şi de nesciinţă, 
sărpii muşcă popolul de tâte părţile, și în locu de 
ă înălță serpele de aramă, v ați pus pe sine-ve 
drept stindard d assupra turnului lui Babel, în 
presidența Confusiunii din divanurile ad hoc. In 
dioa în quare vă cercetă Dumnedeu, adduce-va 
păcatul vostru assupra vâstră. Viţeliul de aur îşi 
vă adduce fructele sale ; şi vor fi fârte armare, da- 
qua nu veţi dissipă popolul, şi că nisce alţi Aaroni 
şi Moysi nu veți strigă : quine 3 cu Domnul viiă în- 
pregiurul nostru. 

CAPU XXXIII. 
Să ascultăm que mai dice Domnul către Moysă 

După que fură eurătiţi quei que îndemnasseră 
spre a se committe păcatul, păcatul sinuciderii 
naţionali, păcatul fabricării. vitellului de aur şi a 
închinări la assemenea idol. 

4. « Passă, descinde de aqui tu, şi popolul que 
exdusseşi din pământul Serviludinii (passă), la pă- 
mentul que juraiu lui Abraham şi lui Isaac şi lui 
Jacob, dicând : posterităţii vâstre îl voiu da; 

2, “« Si înpreună voiu irimitte angelul meu în 
aintea ta şi vă allungă (aadiţi |! vă allungă) afară 
pe Chananeu, şi pe Amorrheu, şi pe Chetieu, şi pe 
Pherezeu, şi pe Gergeseu, şi pe Eveu, şi pe lebuseu, 

3. « Si te va întruduece pe tine în păment que 
revârsă, miere şi lapte ; — quăci eu nu me voiu 
sui (pe calle) din preună cu tine, pentru quă po- 
pol tare la cerbice fiind tu, să nu te consummu 
în calle. » 

Păcatul se commissesse, şi după dreptatea sau 
legea eternă cătă să adducă resultatele salle. Tot 
que se mai pâte facce în assemenea împregiurări 

principu
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este să abati quineva, justiţia inexorabile, Să în- 
chidă ochii dreptatea, să peră un moment din mid- 
locul 6menilor, qua să nu le dea după faptele lor, 
quând faptele sunt velle. Aşă Dumnedeu dicce lui 
Moysă, tu caută'ţi de calle. Din tată în filiu aveţi 
tradiția quă țerra promisă a vâstră este, că şi cum 
ar' dice astădi : din tată în filiul aveţi tradiția şi spe- 
ranţa şi aspiraţiiunile qud pînă există nația română 
uniunea ei se vă facce mai currând sau mai târdiu 
Având dar credința aqueasta şi stăruirea aqueasta, 
nu te desperă, passă înainte; angelul meu vă pre- 
cede înaintea ta ; gintile adversarie vor fi allun- 
gate ; iar eu Dreptatea severă, que dă fiă quăruia 
după faptele salle, eu în midlocul unui popol tare 
încerbice n' am que căută, pentru qud dreptatea n” 
are de quât a pedepsi pe culpabil, eu me voiu de- 
părtă pentru un moment qua să nu se consumme 
popolul în callea sa. — Dumnedeu Justiţia, se dă 
în laturi quând voiesce a mântui pe imprudenţi şi 
pe culpabili. Si lassă a veni angelul graţiei şi.al 
Misericordiei, Impillaţii numai, quei que suiteru 
sub jugul lui Pharaon au nevoie de Dreptate. Si 
vai de culpabili quând Dreptatea se armă de gla- 
diul seu ; ei n” au nevoie de guât de clemență. 

Greu vi se par”, Românilor quâte audirăţi, după 
quâte aţi pățit şi veţi mai păți din imprudența vos- 
iră şi după faptele vâstre, şi daqua în adevăr cu- 
vintele v'au fost sincere, daqua scopul v'a fost sa- 
cru, şi callea que-aţi fost luat a fost rătăcită, faceţi 
şi voi que făcu popolul hebreu , daqua mai speraţi 
a ajunge la terra promisă, la marele şi naționalul 
vostru ideal. 

4 Vers. Si audind popolul cuvântul aquesta reu, 
lugiră (eu toţii) accoperinduse de doliu ; nici un 
bărbat nu'şi pusse ornamentul pe sine. 

6. « Si 'şi depusseră filii lui Israel adornamen- 
tul lor, şi peristol'a dela muntele Choreb. » 

Işi adducu ă minte cititorii quă în predioa pro- 
mulgării Legii, totu popolului Israel se didesse de 
scire spre a se spăllă, curăţi şi a revesti fiă-quare cu 
ornamentele şi stolele salile. Acum dară quând au 
a se mişcă dela muntele Choreb către terra pro- 
misă nu facu că quei que eşiră din divanul ad 
hoc spre a'şi purta stolele şi uniformele prin ante- 
camerile Parisului a dă baluri şi î se ducce la 
baluri, mărturisind qud ei de şi au querut principe 
străin, au fost numai qua să paralyse uniunea şi să 
o facă mai difficile de quât mai nainte. Prob'a de 
serviciul lor que au făcut inemicilur uniunii o 
arată quă solicită fiă -guare pentru sine, nu Dom. 
niatul ci paşalikul turceseu. Turci, Nemţi, En- 
glesi astădi sunt amici şi protectori tuiulor peţito- 
rilor que în Divanul ad hoc au votat pentru principe 
străin. Toti inemicii uniunii vor recompensă larga- 
mente comediantilor que jucară cabala; le vor dă 
dreptul din nuou să sugă sângele Românului desu- 
nit, şi împerechiat mai mult de quât tot dauna. 

Nu, Românilor, quâţi aţi mai remas, luct pe ca- 
pul vostru, repentire adică, cunoscinţă a adevărului 
quel pucin acum după que se cunoseii adevărul, 
şi vă cunoscurăți adeveraţii inemici. 

1 Vers, « lar Moys& luânduşi tabernaculul, îl 
întinse afară din castre şi se chiemă tubernaculul 
Mărturiei.,. » , , 

Afară din campamentul unde s'a fabricat vitel- 
lul de aur, quâți mai sunteţi cu Domnul sau cu 
Uniunea, afară din consiliul invidioşilor, trădăto- 
rilor, şi mincinoşilor fară ruşine şi renegaţilor, 
afară vă întindeți şi vă infigeţi tabernaculul vostru, 
tabernaculul Mărturiei, tabernaculul Proteştaţiu- 
nii, şi de nu credeli quâte Biblia dice quă s'a în- 
templat lui Moysă, veți vede cu ochii quă se vor   
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întâmplă voă. Colonă în adovăr nu de nor ci de 
lumiuă vă sta la intrarea tabernaculului vostru, 
Dumnedeu vă vorbi facă în facă cu voi, — firesce 
după cum vorbesce Dumnedeu iar nu 6menii — vă 
vorbi facă în facă cu voi după cum vorbesce amicu 
cu amicu ; şi Turcul vă tractă cu voi, după cum a 
tractat cu străbunii vostri, după cum tractă quel 
pucin cu Sirbul şi cu Montenegrinul. 

41 Vers, « ... iar Jesus ajutorul (lui Moysă fi- 
liul lui Nav, june, nu se depărtă dela taberna- 
cul... » Jesus Navă quând a murit eră în etate de 
una-sulă dece anni. Se scie quă a petrecut şi ellu 
cu qucilalți în desert 40 de anni; se dice quă a 
mai trăit după eşiira din desert alți 14 anni. Prin 
urmare Jesus Navă quând a intrat cu tot popolul 
în desert eră de 56 de anni; şi a se dice june, este 
sau pentru quă în adevăr eră june peliingă 
Moysă, şi dupd etăţile din aquei timpi, sau quă 
june aqui se pote luă că şi vorb'a copillu (în casă) 
că un pagiu sau ajutant que eră pe lingă Moysă. 

Tot ânsă que este mai de însemnat în versetul 
aquesla este quă despărlinduse tabernaculul Măr- 
turiei sau al Protestaţiunii şi trăgânduse afară din 
campamentul unde se commisse nelegiuirea, pă- 
catul sinuciderii naţionali, Jesus-Nayă que este o 
personificațiă a tutulor junilor din Israel, pre cum 
adessea Moysă se arată că personnilicațiă a popo- 
lului întregu (vedi versetul 3); Jesus Navă per- 
sonificaţia junilor que aveau a conguistă țerr'a 
promisă nu se mai depărtă de tabernaculul Protes- 
tațiunii. — Către voi mă adres filii mei de predilee- 
tiă, junilor ai Românii, quăror le-am consacrat 
tote veghierile melle de mai mult de trei deci de 
anni. Nu ve depăriaţi de tabernaculul Protesta- 
țiunii, de voiţi a ajunge la țerra promisă protestati 
cu mine din preună încontra ori-quărui actu va, 
violat drepturile naționalităţii. 

O Patriă cu atâtă mai mult de scumpă cu quât 
ai fost şi esci de amărâtă! Filiă a Romei, de parte 
de surorile ialle, necunoscută de dânsele, orphană 
şi străină în midlocul atâtor ginţi barbare; în 
amorurile talie legitime concepuşi şi purtaşi mai 
mult de un secul în pântecele tău o îilia demnă, 
de antica Roma, demnă d'a stă dallăiturea cu 
Xtalia, Franca şi iberia. Numele ei fu pus mai din 
ainte Uniune. lorgovici, Shincai, Maiori, Lazarii au 
dorit'o. Eu am cântat'o şi cu dânsa legănam tote 
visele deauralle junilor României. Pruncul Uniune, 
începusse dejă a săltă în pântecele teu. Ancă dela 
1849 şi 50 începuiu a ved6 qub filii aquellor que 
persecută şi batjocoriă pe Lazar, quând vă veni tim- 
pul nascerii, se prepară spre a] sugrumă âncă din 
pântecele teu (vedi Epistole şi acte). Ora durerilor 
veni; pe attunei Franc'a întrun amor illegitim şi 
prâcurvar se lassă ai iace Czarul un copillu, aque- 
sta fu o fetă projetată de Ecaterina, desiderată de 
Niculae, laborată infine de Alexandru. Fetă ba- 
stardă, eşită din adulteriul Francei cu Czarul ac= 
tual, îi pusseră numele Uniune, şi filii Periciunii 
veniră să uccidă pe adeverata ta filiă eşită din 
rerunchii tei, din durerile talle, şi să "ţi dea de 
moştenitore un bastard un monstru, numindu "PF 
Uniune. In van strigam quă adevăratul pruncu 
legitimu se uccide mai "nainte d' a se nasce, invan 
arătam quă nu 8 scump'a și dorita nostră Uniune, 
surora n6str'ă quea adevărată aquea monstruo= 
sitate que eră addusă spre a ne răpi averea stră= 
bună şi pînă la tot que mai remăssesse din drep= 
turile talle. O Patriă ! Unde îti este pruncul tău 
que] adeverat? Mântuitu!l ai de conspirația filiilor 
desnaturaţi şi de machinaţiunile străinilor? Q
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Dumnedeule ! O Mamă Mocăncută, Mamă Olteană, 
Mamă que tragi aratru că Cincinaţii, que pasci 
oile ca Baba Docia, quât esci de tare în opincele 
talle, quât îţi sunt Dracele de virlâse subi iișâra 
ta. Ancă “ţi 8 rotund pântecele. Loviturele puilor 
de viperă, veninurile complicilor Fanarului, nu 
pot aşă de facil a te face sii lepedi mai nainte de 
timpu. E viu! saltă âncă în pântecele teu, prun- 
cul Salvator, surora nâstră de speranță şi de ca- 
runtețe, S'a învederat infine cabala; Bastarda 
Francei şi a Czarului nu vă luă locul filiei Tatle 
adevtrate. 

Afară dar din carapementul unde s'a dospit şi 
sa commis păcatul ; afară din campamentul Ne- 
legiuiri, o junilor Români, şi toţi Românii quei 
maturi que correspundeți la speranţele junilor. 
Afară întindeți şi împlântaţi Fabernaculul' Protes- 
tațiunii, şi nu vă mai depărtaţi de dânsul pentru 
quă în mâinile vâstre se confidă viitorul Patriei. 

  

14 Vers. « Si îi disse (Domnul) : Precede-voiu 
cu tot aquella în ainte “ţi și îţi voiu dă repaos. » 

Despre versetul aguestia sunt mai multe opi- 
niuni, şi prin urmare differinte traductiuni : unii 
traducu, că quei din Hebraica, prin : 

« Indignația mea se vă allină şi îţi voiu fi pro- 
piţiu. » 

Vulgata se exprimă quam : Precede-voiu în 
pers6nă în aintea ta şi îţi voiu procură repaos. 

De aqui apoi vin commentatorii şi dicu quă 
aquest verset nu se învoiesce cu versetul 3 unde 
dice : « Nu me voiu sui (pe calle) din preună cu 
tine pentru quă, popol tare în cerbice fiind tu 
(aqui Moysă se ia drept Israel, drept personifi- 
caţiă a popolului), să nu te consummu în calle. » 
Si quă prin urmare Dumnedgu dice şi desdice. 

Jucărie mare, ba şi batjocură mare ar fi de 
sar' luă Biblia după litteră şi s' ar crede Dumne- 
deu că o ființă materiale, cu voce materiale. Dum. 
nedeu nu dice şi desdice, ci mintea omului que se 
ia drept vocea, lui Dumnedeu vine adessea în asse- 
menea cumpene pînă află adevirul. Moysă nu 
narră de quât figurat queea singur îşi diccă cu 
mintea sa. Apoi de vommu studiă mai cu luare a 
minte versiunea quellor Septe deci, pere şi ânsuși 
aqueastă părută contradicţid. Păcatul o dată făcut 
nu se mai desface, şi cată a'şi. adducce currând 
sau mai târdiu consequințele salle, fructele salle, 
Aqueasta s' a dis o dată, şi dreptatea, nu mai 
are que cătă acolo unde s'a commis nelegiui- 
rea, dequât spre a pedepsi; acolo Clemenţa este 
bine-venită. Aqui Dumnedeu-Dreptatea, Dumne- 
deu quare se dice quă este tot aguella aurăs (asta 
quare mă vedi) şi quare rău s au tradus prin 
Ensw'mi în persâna. Dumnedeu- Dreptatea que & 
plin acum de urgiă, trece-voiu dice înainte, nu 
te voiu pedepsi adică şi îţi voiu dă repaos. Prin 
urmare nu € nici o contradicţiă, queea que a dis 
nu se desdice, se desdicu agqueia que pe âuzs în 
queasta impregiurare îl traducu sau îl explică cu 6n- 
sumă în persâna, iar nu prin eu aquesta, Dreptetea 
sau Urgia voiu trecce înainte, adică voiu trecce cu 
vederea, dându “ţi repaos spre ă ajunge la scopul 
tău, cu tote qud păcatul îşi vă dă fructele salle. 

Aqueasta se învedereadă din versetele urmă- 
târe, 15 şi 16, în quare stăruesce Moysă şi se râgă 
să viiă &nsuşi Dumnedeu în preună cu dânşii; şi 
aqueastă rugă ar” fi fost absurdă dequa âuzas ar' 
fi însemnat în persâna. 5 , 

La aqueastă dar rugă stăruitore, printr” una din 
figurele retorice şi din meiaphorele quelle mai 
politice şi mai încuragictore, în fine spre a se îm- 
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plea inimile popolului de speranţă se dă respunsul, 
nu contradictoriu, ci făcut de un bărbat de o poli- 
fică din quelle mai "'nalte. 

11 Vers. « ... Si cuvântul aguest'a que disseşi 
voiu facce; quăci aflatai gratiă înaintea mea, şi 
te sciu pe tine mai multi de quât pe toți. » 

Cu aqueasta şi cu altele assemenea aquestei ex- 
pressiuni mulți accusă pe Moyse de impostură. 
Noi ânsă, neputând luă lucrurile ad litteram, dicem 
quă este o figură a metaphorei; şi apoi daqua nu 
eră să scie Dumnedeu pe Moysă şi pe fiă-quare 
din noi, quine altul pâie să ne scie que cugetă 
fiă-quare şi que [ace pe ascuns; unde este impos- 
tur'a în assemenea expressid? 

19 Vers. « I se respunse : Trecce-voiu eu în 
aintea ta cu gloria mea şi voiu chiemă, în numele 
Domnului înaintea, ta, şi graţiă-voiu pe quine voiu 
gratiă, şi av€-voiu misericordiă de quine miseri- 
cordiă voiu avă. » 

Traducţia vechiă română dice : « Si voiu chiemă 
în numele meu; Domnul înaîntea tă, in locu de: şi 
voiau chiemă, în numele Domnului. In adevăr editia 
din Vaticanu al lui Sixtu Quint dice : 

Ka za)tze zîd îvdpari ov Kuptas svăwztay co. 
Iar ediția din Athene coprinde : 
Kai za) 7â voua Koplov îvayeto soy, 
Greutatea aqui de unde esu aqueste versiuni 

diverse esie quă &nsuşi Dumnedeu se presupune 
quă vorbesce şi Domnul ne având alt Domnu, nu 
pole ținne lingagiul unui muritor sau angel, prin 
urmare dice chiemă-voiu în numele meu ; Domnul 
(adică quare este Domnul), 

Aqueasta ânsă este o correcțiă modernă făcută 
în Vaticanu; după originalele vechi este cum se 
detle în Athena : chiemă voiu în numele Domnu- 
lui, şi se subînțellege quarele sunt eu (dice Domnul). 
Noi preferirăm aqueastă expressiă nunumai că 
filii ai Bisericei Răsărilului, aguăruia orthodoxiă 
se representă în Athene, ci şi că o expressiă mai 
gramaticale şi nai "naturale. : 

QJuâle se mai dicu în versetele următâre 20, 
21, 22 şi 23 se lassă la mintea fiiă-quăruia sii 
judice de se cuvine a se înţellege ad litteram sau 
dagqua nu este o figură alegorică că o consegquintă, 
a înaltei politice învederate în versetul 17. Daqua 
o dată se dette lui Dumnedeu voce şi condescen- 
dință, şi iertare spre încuragiarea popolului, 
numai pentru grația que face lui Moysă, cătă a se 
dicce quevă şi despre fac'a sau figura lui Dumnedeu 
que sa adoplat o dată quă vorbiă da amien cu 
amicu cu Moysă. Quând se ia o dată drumul tro- 
pilor sau modurilor melhaphorei, cată să fiă şi 
scriitorul și cititorul consequenți pînă în ultima 
consequință. 

CAPU XXXIV. 

2 Vers. «... şi să te sui de dimineaţă la mine.» 
Ateia ascindere a lui Moysă la munte. Dice-se 
qud a stat de fiă-quare dată quăte 40 de dille şi 
40 de nopti. 

2 Vers. « ... şi astette înaintea lui acolo și 
chiemă în numele Domnului. » — Quine chiem5? 
se lace sujelul, Vechii nostri traducători adaogu 
în parenthese Moyse dicând : (și au stătut înaintea, 
lui acolo (Moysă) şi au chiemat numele Domnului.» 

Noi ne ţinurăm după lexlu : xai zapis absf 
îzei, rau îxd)ezev E» <î oviuazt Kupiow' — În Ediţia din 
Vaticanu lipsesce preposiţia 2, dicând : î4)zse +3 
dvd paete 

Pentru multe cuvinte n'ammu attins textul şi 
ammu lăssat a, se înţelleze quă Domnul chiemo 
iar nu Moysă, Anttiu, quă construcția în heilenică
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este forte clară şi nu lassă a presuppunne quă 
Moysă chiemo şi nu Domnul: 

« Si ascindă Domnul, şi astette, şi chiemă. » 

Aldoilea gquă şi în textul hebraicu verbul chiemd 
este aşă arătat cum să se înţellegă qui sujetul este 
Domnul, al treilea qu5 numele Domnul este ex- 
primat în bebraica prin aquel nume que numai 
Dumnegeu îl pronunţă quând se numesse singur ; 
şi al patrulea qud şi în capitolul precedent v. 19, 
assemenea se exprimă. Prin urmare atât în aquel 
verset quât şi ori unde se dice quă Domnul singur 
îşi pronunță numele chiemă în numele Domnului 
este un bebraism que se cuvine a se întellege după 
limbele nostre : « făcii a se audi numele Jeho- 
van. » 

6 Vers. Kai napi)be Kugtos pă nposmou musti, azi 
îxddecz Kipros” Kypios d Bes, ele. 

a Si treci Domnul înainte fecei lui (Moysă) 
şi chiemd Domnul : Domnul Damnedeul 'ele- 
ment, etc... » 

După aqueastă versiune se întelege quă Dom- 
nul ânsuşi făcă din nuou a se audi numele său 
din preună cu qualificaţiunile que nici o divinitate 
a paganismului nu aveă. : 

După alte versiuni că şi quea din Vaticanu, că 
şi Vulgata şi Hebraica, se expsimă cum să se in- 
fellegă quă Moysă chiemd, şi detie lui Dumnedeu 
agqueste qualificațiuni. Daqua Koptos que nu sedice 
Kuge Sarluă de vocativ, punctuaţia nu ne lassă 
al luă de astfel, şi apoi daqua Moysă ar fi chie- 
mat şi dis aqueste vorbe, ar" fi adaos şi meu sau 
nostru lingă numele lui Dumnedeu dicând Donne 
şi Domnul, dumnedeul meu, etc. Invederat dar se 
vede quă autorul dă ânsuși Divinităţii dreptul sau 
rândul de a vorbi. 

„9 Vers. «... şi vommu fi ai tăi.» După alte ver- 
siuni, şi că o moştenire, că o proprietate a ta | 

10 Vers. « Disse Domnul către Moysă : 6ceă eu 
puiu legătură înaintea tot popolului tău; facce- 
voiu giori6se que nu s'au mai făcut în tot pămen- 
tul...» - 

Vorb'a legatura exprimă ăcaizm que se traduce 
şi prin alianţă, şi prin testament şi prin legă- 
ment. — « Facce-voiu gloriose; morâse Ev0otz » după 
hebraica și Vulgata, facce-voiu miracole, prodige, 
minuni. Nu & locu unde să nu fiă din systemă lin- 
gagiul incăntatorilor, şi descăntătorilor; unde în 
locu d'a facce pe Dumnedeu Domnul Deilor şi sin- 
gur Dumnedeu, îl facu Domnul ciarlatanilor şi jon- 
glorilor, că şi quând ar” diece quă nu 7] întrece 
pici un pehlivan. Si nu quă dâră nu sciu quă cu 
assemenea expresiuni nu înjoşâdă şi blasphemă 
divinitate, ci sciu âncă şi mai multu quă de vor 
țin€ lingagiul după doctrinele și principele lui 
Moysă, nu le adâuce nici un folos la hbutega lor. 

Thaumaturgia sau facerea de minuni eră o artă 
occultă în Egyptu que se ținea ascunsă, numai pen- 
tru sacerdoți, că şi cunoseinţele physice, chimice 
şi mechanice. Quine eră pe attunci o speţiă de 
Caliostro, de Bosco, ete., eră mai gelos de quât 
aquestia de a'şi dă pe facă secretele lor que punea 
în mirare vulgul. Acum trecu de physicieni qua 
să nu se dică ciarlatani; attunci trecea de 6meni 
în relaţid cu divinitățile. Hebreii se egyptianisasseră 
âtâţia secoli în Egyptu şi despre queea que se at- 
tingea de thaumaturgiă se îmminună mai mult 
de quât Egyptenii, quoci ajunsesseră mai.prosti de 
quât aquestia : ast,fel deveniră şi Tsiganii pe lângă 
popolii quăror deveniră sclavi. Thaumaturgii tre-   
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cea, de un lucru mare la Hebrei; şi noi nu vorbim 
de aquestia, ci de Moysă şi de principele lui que 
n'avea de scopu de quât a desbară aquest popol 
de quâte învățasse şi despre quâte se umilisse în 
Egyptu. Alta cugelă Moyse quând scrie şi vorbesce, 
şi alta întellesse Ilebreul şi înțellege âncă după 
datinele salle. Un anedoctu simplu şi naivu ne vine 
în ajutor spre a explică şi mai bine cugetarea 
nstră. 

După revoluția lui Vladimirescul, Grigoriu 
Ghica fu numit domnu în țerwa română. Intr'o seră.- 
bătâre mare se ducea Vodă cum se dicea cu alaiu 
la biserică. Strada Mogoşţie eră plină de specta- 
tori. De pe tote ferestrele mii de capele se iută 
cum trecce Vodă cu alaiul. In casa quare me aflam 
eră şi reposatul Paris Mămuleanul, cum şi un 
Neamţu quam simplu. Bărbaţi, femei erau plini de 
bucurie quă vădu un Vodă român. Mămuleanul 
din fire voios şi rident,se adressă cu hillaritate către 
Neamţu cu quare eră familiar, şi qua să facă rîs 
adunării îl întreb cu Gre-quare maliţiă qua să 
vâdă pînă unde pătrunde interlocutorul său jocul 
fanfaronadei innocente. 

— Deh, Neamţule, îi gisse, veglut'ai que suntem 
noi Romanii ? Daqua tutte tot fudulesei cu Nemţii 
tei, spunne *mi acum : aveți voi vodă că, noi? 

— Cum să n'avem vodă? întrebă şi Neamtul 
făcând ochii mari de mirare, 

— Unde aveți voi vodă, Neamţule? eu n'am ve- 
dut nici un vodă, n'am audit de nici un vodă în 
tera nernţească. 

— Dar nai vedut tu pe vodă al nemteseul — 
să vedi pe vodă al nemţescu quă întrece pe al vos- 
tru ! —Stăruiă neamțul să convingă pe Mămuleanul. 

— Quare vodă uemtescu? 

— Vodă nemţescu al dela Vienna. 

— Mhei, Neamţule, dar alla nu e Vodă, ci im- 
perat sau imperator sau Kaiser. Eu nu te întrebu, 
de aveți împărat, ci de aveţi vodă, astă să mi 
spui tu mie, şi attunci să dicu qud aveţi dreptate să 
ve fuduliti. 

Bietul Neamţu în amorul său propriu naţional 
se sforță în rîsul tutulor spre a învederă qud au şi 
ei vodă, şi qud vodă al lor 8 cu mult mai mare 
de quât al Românilor. 

Appucă acum pe un Hebreu din timpii lui Moy- 
să şi întrâbă ”], nu ca un Român causticu, ci că un 
teyptean în adevăr orgolios de credințele salle, 
întrebă pe un Bebreu : 

— Deh, Hebreule, spunne "mi aveţi voi thauma- 
turgi sau făcători de minuni că noi? 

Hebreul firesce ar” fi respuns : bei! Dar nu scii 
tu que thaumaturgu avem noi, qui întrece pe toti 
ai vostri. - 

— Quare î thaumaturgul aquella? 

— Eloim ar” respunde Hebreul cu totul îngân- 
fat. 

— Mhei Hebreule, ar' respunde un adevărat 
credincios, dar aquella nu & thaumaturgu, ci Dum- 
nedeu, Creator. 

De unde! Hebreul ar' stăru! să învederede qui 
thaumaturgul lui întrece pe toți pehlivanii din 
Eeyptu. . 

Noi ânsă acum nici glumim că reposatul Mămu- 
leanul, nici ne îngânfam că un superstiţios de pha- 
raonean, ci dicem cu tolă seriositatea şi pietatea 
quă Dumnedeu & cretor sau făcător de lumi, şi 
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Judanul ințesiat şi tare în cerhice, şi catholicul 
descântat de queique în tot d'auna'l au stors, stă- 
ruescu să ne învederede qui Dumnedeu este face- 
tor de minuni. In van le spunem qu minunea nr 
e nimicu pe lingă Univers, qusci ellu trece cu 
batjocura lui, de pietos, de credincios, şi noi de 
sceptici, şi pâte de tot que există mai rău pe pă- 
ment, Unul se ţine de Hebruica sa cu prodigele ei, 
şi altul de Vulgata sa cu miracolele ei; noi ne ti- 
nem de Septaginta que nu vorbesce de quât de 
Evâota, Oavpdsra, capta, Și nici o dată de Baunaza; 
şi mai mult de quât de tâte ne conducem că tot 
omul de mintea que fiă-quare o are dela Dumne- 
deu, iar nu din tradiţiuni umane şi mai adesea 
înrădăcinate cu rea credinţă. 

414 Vers. « ... Eccă eu (dice Domnul) allungă- 
voiu afară din aintea fecei talle pe Amorrheu şi pe 
Chananeu... » 

Cititorul îşi adduce ă minte quă în atâtea rân- 
duri şi în Genese şi în Exodu neîncetat se repetă 
qui aqueste ginti se vor allungă; se vă mai vede 
âncă şi în cărţile următâre qud agqueastă repeti- 
țiă se vă facce des. Mulţi credu qu5 este sau o nc- 
gligență de styl, sau un învăţu al quellor antici 
de a se tot repetă. Aqui ânsă este o politică din 
quelle mai prevedătore. Moysă cu t6lă occasia vă 
să inspire Hebreilor quă nu se pote alt fel: quă pă- 
mântul Chanaan al lor este, quă Dumnedeu n'are 
altă oceupaţiă de quât cum să allunge d'acolo pe 
Amorrhei şi pe Gergesei, şi pe Cheitei, etc. Ast 
fel dela Petru quel mare Muscalilor neîncetat li se 
însuită, qud Constantinopole n'a să fiă de quât a 
lor. 

12, 13 Vers, Si airea se mai vădu assemenea 
precepte de a nu facce nici un pactu, nici o alianţă, 
nici o legătură, nici o încuscrire cu popolii idola- 
ivi sau de altă credință, ci din contra să distrugă 
altare, statue, selbe sacre şi tot que este păgân : 
Aquestea au un cuvânt forte tare pentru toti re- 
formatorii que din rădăcină vor cutotul să rumpă 
cu trecutul. Gelosia despre doctrinele lor ajunge 
pînă la phanatismu. Pentru que âns& cum ammu 
mai dis şi altă dată, tutulor reformatorilor să se 
ierte şi să li se încuviințede aqueastă politică şi 
numai lui Mahomet que fu cu mult mai tolerente 
să nu i se ierte? 

Apoi fiă-quare legiuitor ori-quât de philosoph 
şi înţelleptu să fiă, nu se pote qua principele salle, 
doctrinele salle, verbele saile, sentimentele şi pas- 
siunile salle să nu le attribue lui Dumnedeu. Ge- 
losia que simte Moyst o dă ânsusi lui Dumnedeu. 

14 Vers. «.,. nu vă veţi înclină la deu străin ; 
pentru quă Domnul Dumnedeu (sciți voi cum îl 
chima?) Gelos este numele lui; Dumnedeu gelos 
este. » Adevărul ânsă al aquestei expressiuni este 
quă a seabaţte quinevă spre a amă un cultu străin 
este că şi un amor illegitimu : Que que are drept 
pe inim'a nostră este gelos să nu o dăm altuia. 

25 Vers. « Să nu cum-va să faci vre un paclu cu 
Jocuitorii ţărrei ţîn quare ai să intri) quăci se vor 
fornieă din dosul deilor lor, şi te vor chiemă să 
mănânci din sacrificiurile lor; : 

46 Sau să iei din filiele lor filiilor ţi sau dintre 
filiele talle să dai filiilor lor, şi să se fornice filiele 
talle din dosul deilor lor, şi să se fornice filii tăi 
din dosul deilor lor. » 

la cultul multor divinităţi alle Asiei pre cum al 
- Aslartei que eră Venus sau Venerea asiatică, între 
alte acte sau mystere, fornicația sau împreunarea 

  

  

sexurilor eră legiuită. Herodotu narră quă în tem- 
plul Venerii în Babylonia, fiă-que femee quând îi 
veniă rândul, eră datore a se ducce spre a sacri- 
fică. Sacrificiul eri spre a stă acolo 16tă dioa din 
preuna cu sâcele salle quăror şi lor le veniă rân- 
dul tot în aquecaşi di, şi a se otieri în ondrea divi- 
nitătii amorului la străinii şi Dărbătii que n' aveau 
lemei. , 

In primele adunări alle chrestinilor primitivi 
se practică quam nisce assemenca ceremonii amo- 
rgse que se dicea agape şi de quare usă mai vîrtos 
Nicolaiţii încontra quărora se vorbesce în apoca- 
lypse. , 

Moyseprefatâmpină mai din ainte nisce asseme- 
nea lamilliarităti sau charitati fârte primitive şi 
forte selbatice. Pentru timpii sălbaticilor quând 

"Gmenii se mărită că animalele, aqueste templuri 
sau locuri secrete, şi re quare ceremonii, nu se 
pote denegă quă eră un midlocu de civilisare şi 
moralisare 6re cum a Omului; pentru timpii Mo= 
saici şi mai vîrtos ai nostri, queea que la mulţi 
idolatri se părea de sacru şi de civilisator, noă 
s'ar' păr€ cu tot cuvântul fârte sordidu. si hidos. 
Ea lui Moyst 8 o altă eră, şi nu fard cuvânt nu 
ierlă Hebreilor a facce queea que făceau idolatrii. 

47. « Si dei turnaţi să nu faci ţie. » 

Pînă aqui de quâte ori s* au probihbit idolii sau 
statuele sa dis dei ciopliți sau sculpiți. Acum dela 
vițellul de aur se adaoge şi turnati. 

48, De agui înainte începe o repetițid a aquello- 
raşi legi date. Causa este după cum ammu dis 
qud atunci nu eră. midlocul de a se promulgă 
legile prin înscris popolului întregu que nu sciă 
citi. Si prin urmare eră nevoie a li se repeţi 
adesea in audul tutulor, qua de vă fi cu putință 
fiă-quare să le înveţe pe din afară. 

20 Vers. « ... să nu te arăţi înaintea mea de- 
şert. » Adică să nu vii cum se dice, cu mân'a 
&6llă. In alţi termeni vă să dică să vii cu tot res- 
pectul înaintea mea. În timpii primiţivi, cum am - 
mu nai dis, tot que noi dicem în moral, se dicea 
în pbysicu. Omul justa se dicea dreptu, injustul 

" se dicea strâmbu ; invidia ochiu reu; carmenii, ţițe; 
appărarea paveza sau scud. Respectul prin ur- 
mare se arătă printr un dar, printr” un sacrificiu, 
print» o lipsire de bună voie de un que necessariu; 
tot lucru necessariu cu quare veniă quineva în 
mână eră o emblemă de respectu, de amor, 

23. În trei timpi ai annului se vă arătă tol 
maseulele t&u în aintea Domnului Dumnedeului lui 
Israel. | 

24. « Quăci quând voiu allungă afară gintile dela 
faca ta şi voiu delăţi confinile talle, nimeni pu 
vă pofti pământul tău quând te vei sui spre ate 
arătă înaintea Domnului Dumnedeului tău în trei 
timpi ai annului. » 

Moysă, cum aminu dis, dupt que institui asâplea 
di că dică de repaos consacrată Domnului, di de 
adunare spre a se consultă de alle communei, 
institue alte trei adunări generali pe fiă-quare 
annu spre a celebră memoria evenimentelor quel- 
lor mai naționali, şi prin urmare popolul întregu 
având a se consultă despre quelle publice şi naţio- 
nali, atât stăruesce ligiuitorul de a nu remane nici 
0 dată jos aqueste generali adunări, nu de depu- 
taţi ci de pația întregă, în quât dice qud şi ân- 
suşi quând vor ave temă de invasiuni alle inemi- 
cilor, si atunci Ensuşi adunările să nu remăie jos; 
quăci Domnul vă facce qua nimeni să nu pofească
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pământul lor în aqueste trei epoche alle annului 
quând Hebrei se vor duece spre a se arătă înaintea 
Domnului. Fiă quine vede qu scopul lui Moysă 
este qua să araie quât sunt de importante şi quă 
nu se cuvine a remâne jos aqueste adunări; qua 
şi cum ammu dicce noi, d'ăşu sci quă arde casa pe 
mine şi tot nu lassu lucrul aquesta. Ci ia să ia focu 
eas'a ; qui attunei arătăm quă nu noi, ci quei 
que au luat ad litteram cuvântul nostru, a:ueia au 
fost nebuni. Nu dar Moysă a fost tont şi idiot 
puind în gura lui Dumnedeu nisce assemenea 
phraşi, ci Hebreii que mai peurmă le luară ad lil- 
teram, şi prin urmare sâmbătele şi în quelle patru 
sărbători, şi de iar fi assărit inenmicii, €i nu se 
„sculă din locu. 

Scopul lui Moysă a fost, după cum ammu mai dis, 
că adunările communali o dată pe săptămână şi 
generali de trei ori pe annu, să fiă şi o datorie şi un 
dreptu tot de o dată al popolului întregu. Ori-que 
s'ar întâmplă, adunările să nu remâie jos nici să 
se amâne, nici din codirea popolului, nici din în- 
chiderea a vre unui usurpator ; şi quând un po- 
pol vă ţinne atât de tare la drepturile şi datorile 
salle, nici o naţiă vecină nu pâte străbatte la dân- 
sul ; iar de vă sirăbatte, să facă că aquella quare 
ar” diece : şi de mi s' ar apprinde cas'a pe mine, 
tot nu lassu aqueastă decisiă ; şi quând se apprinde 
cas'a, sare de o stinge ; quăci este nebun quel que 
a luat ad litteram o assemenea. expressid, iar nu 
quel que sare a' şi slinge focul casei. 

26 Ves. «... Si să nu d6rmă pînă dimineața 
protumul (sau thămiia) serbătorii pascilor melle. » 

Vorba profum sau thămiie este tradusă după 
vorb'a Buuiapa que se află în textul după quare tra- 
ducem, Vechii traducători ai nostri îi dicu jertfa 
adică sacrificiu, luânduse după vorba Dunaza que se 
vede în ediția din Vaticanu. (Vegi despre verse- 
tul aquesta și însemnarea que facem la capu XXIII, 
vers. 18.) 

28 Vers, «... Si serisse pe amândot tablele vor” 
bele aquestea alle alliianţei, quelle dece cuvinie. » 

- Aqui nu se dice quă le a scris ânsuşi Dumne- 
deu. Invederat dar se cunâsce quă Moysă nu vă să 
trecă de queea que îl facu alţii, unii, accusându'l 
de impostor, şi alţii arătundu'! de omu privilegiatu 
que stă în conversaţiă materialemente cu Dumne- 
deu. Moysă îşi arată cugetările prin expressiuni sau 
figure poetice, personificând quât se pote de mai 
mult, nu numai qua să impressione, ci şi qua să 
fiă înţelles mai bine; quăci philosophia sau şi his- 
toria sâcă şi uscută nu o pricepu nici ânsuşi philo- 
sophii, a fard de quel que a seris'0, que de multe 
ori-nu o pricepe nici ellu ânsuşi. 

29 Vers. « Cum descindea Moysă din muntele 
Sină şi cu quelle do& table în mâinile salle, în 
descinderea sa din munte nici nu sciă quă sa 
fost glorificat vederea peliei fegei salile, în quând 
el vorbiă cu dânsul. » 

In diverse chipuri se arată versetul aquesta. S' a 
fost glorificat vederea pellei fecei salle după He- 
braica se traduce prin fâc'a lui străluciă de rade. 
Apoi vorb'a keren însemnând rade şi corne, 6ccă 
şi stravaganta idee de a presentă pe Moysă, că pe 
un Mihotaur, cu corne, resturi din datinele păgâne 
şi mai vîrtos egyptene, unde a av cârne vrea să 
dică a fi deu că boul Apis, Ammon şi alţii. Gratiă 
lui Dumnedeu quă astădi cornele nu sunt venerate 
de quât nvmai pe la curţi, pe unde suveranii bine- 
voiescu a facee din quâie un toriut al doilea idol   
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după sine, şi pe unde aquelle cârne mai sunt âncă 
multi crestini que le dorescu. 

Nici o versiune nu se exprimă asă de Dumne- 

deesce pentru quă se exprimă mai omenesce de 

quât tdie că versiunea quellor Septe-deci que cre- 

dem quă vor fi fostu mai Israeliţi de quât juda- 
nii de pharisei que 'şi detteră de:moșteniie ver- 

siunea lor, Eccă textul hellenicu ai quellor Septe- 
deci. 

Ka: Mouzăs ob Oa Ore OcddEzarat îi dens 0 gpuurăs 
705 mposărnov roi îv câ dadato girdy aură 

Apoi alţi pe & zâ dadz abrăv adzâ (în quând ellu 
(Moyst) vorbiă cu dânsul sau cu sine) îl traducu 
prin; pe quând vorbiă eu Dumnedeu, pe ăvză dicu 
quă va să gică Dumnedeu. Daqua aură» este Moyse 

în sujetul infinitivului, zozâ este iar Moyst în regim 
indirect. 

Inţellesul aqui este curat quă de quâte ori 
Moysă remânea singur și vorbiă în sineşi, faca i se 
transfigură cu totul, deveniă splendidă și gloriosă 
de sublimitate. Nimieu mai natural şi prin urmare 
nimicu mai admirabil de quâ! natur'a, faptele crea- 
torului. 

Vedut' ati vre o dată vre un actor că Talmă, 
veduiu "1 aţi pe strade sau în viața privată în 
tâta simplitatea sa ? un Omu că toți 6menii. 

Vedutu' aţi apoi pe scenă, identificat cu rolul 
seu, cu personagiul que jocă, recitinăd versuri, ex- 
primând idei que nu sunt alle saile şi quare nu se 
nascu în momentul aquella; şi cu tote aquestea 
aquel actor, agque! Talmă nu mai 8 nici de cum 
omul aquella que îl vedu toți în tote qillele. Talmă 
de pe scenă exprimând ideile altor'a deveni o cele 
briiate şi objectul de adoratiă al Francei întrege, 
Am vădui în Paris un maestru de arme omu 
fârte micu, magru şi cu o figură mai că a unui 
orangutan. Hei! ci să'1 vedi şi pe arenă. Nimicu 
nu & mai frumos şi mai sublim'de quât aquea fi- 
gură pînă aqui atât de uscăţivă şi fără nici o pre= 
tenţiă. Ochii îi fulgeră (nu 'mi luaţi expressia ad 
litieram qu'apoi me scotteţi de minciune), dinții de 
avoriu îi sunt numai un ris, şi rîsul que un pictor 
nu'l pote dă pe huzele Victoriei. Imaginalive acum 
nu un artist că Talmă, nu un maestru că maestru 
nostru de arme que nu s'au oceupat de quit de 
cum a faece plăcerile unor spectatori ozioşi, ci un 
Moysă, un Solon, un Numă ânsuşi que nu recită şi 
exprimă ideile altor'a înveţate pe din afară, ci îşi 
exclamă, ideile salle, nucă, calde, ferbinţi, eşind 
din fundul inimei în apprinderea imaginaţiunii... 
Hei d'aţi vede pe omu în momentele aquellea, d'aţi 
vede pe poetu în camera sa exprimându'şi versu- 
vile salle ânsuşi în momentul quând aquestea 
scapă din aquel cămin empyrean quărui îi dicem 
inimă, d'aţi vede pe adevăratul vatu sau prophet 
în assemenea, minute, v'aţi convinge qui nici o 
radă, nici o lumină, nici o aureolă materiale nu & 
aşă de gloridsa şi sublimă, că aqueea, spirituală şi 
nevedulă şi neexprimată que încinge fruntea quel- 
lui que îşi consacră veghierile pentru alții, uitând 
cu dillele şi cu noptile şi da mâncă şi de a b, 
şi d'a dormi. Ast fel fu Moysă quând deseindă din 
munte, ast fel eră tot d'auna quând vorbiă întru 
sineşi, şi tot astfel ni'l arată numai Biblia Biseri- 
cei Resăritului. 

„33 Vers. Si după que încetă Moysă de a le vorhi, 
îsi pusse un velu peste fac'a sa. . 

34 Vers, Iar quând întră Moysă în aintea Dom- 
nului spre a vorbi lui, îşi ardică vălul pînă que 
esiă, »
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Nimnicu mai poeticu arătând omu în rugă, în 
meditațiuni, singaraticu închis în camer'a sa, de 
quât a gicce : iar guand intră Moyse în aintea 
onnului spre a vorbi cu densul, că şi quand ar” 

dice : iar quând întră întru sine în aintea cons- 
ciinței salle... 

Cu îsi accoperiă fac'a cu un velu, nu se vede , 
după părerea nâstră de quât modestia bărbatului. 
Vedând quă fac'a sa inspirată face un effect pre 
mare înaintea unui popoi, i se pără că un seandal 

şi începu a'şi accoperi fac'a. — Natural ânsă eră a 
a 'şi o descoperi quând remânea Singur. 

QJueca que făcă Moysă de modestiă qua să se fe- 
rească de tentaţiă, Mahomet mai târdiu o făet din 
imitaţiă. Prophetul Islamului nu se arătă în pu- 
blieu cum şi alți califi de quât cu fac'a accoperită 
cu aquel velu que în arabesce se numesce Henaa. 

35 Vers, « ... şi îşi puneă Moyst vătul pe facă pînă se ducea a vorbi cu dânsul.» Aqui cu dânsul traducătorii subtintellegu iar Domnul, 

X. 

VAIACKEL. 

CAPU XXXV. 

3. Vers, «... să nu apprindeţi focu în tâtă l9- 
coința vâstră în dica sâmbetelor. Eu Domnul! » 
Agueastă din urmă exclamatiă lipsesce din 

quelle lulte versiuni. Septaginta o are, şi nu este 
de quât că un jurământ. 

In aquest capitol nu se vede de quât a se mai 
repeti din preceptele o dată date şi mai vîrtos 
quâte se atiingu de construcția tabernacului. In 
capitolele XXV, XXVI, XXVII, XXVIIL, XXIX şi 
XXX se dă planul tabeenacului areei, altarelor, 
vaselor, vestmintelor sacerdotali, al curții sau al 
atriului cum şi al necessarielor aquestuia ; acum 
vine la execuţia lor, şi se repetă, astfel cum n'a- 
vem mult a ne întârgiă cu însemnările nâstre fă- 
cute dejă în capitolele precedenţi. 

Tot que avem a recommandă mai vîrtos citito- 
rului este quă de aqui înainte se află o mare dif- 
ferință intre textul nostru al ediţiunii din Athene şi 
adevărat resăritene şi între traducția vechiă a ngs- 
tră que a urmat după ediţia din Vaticanu. 

8 Vers. Versetul aquesta lipsesce cu totul din 
iraducția vechiă română, lipsind şi din ediția Va- 
ticanului ; şi prin urmare acolo versetul 9 "devine 
al 8-lea, 

13 Vers, ... « şi pâinile punnerii înainte (și al- 
tarul şi tote vasele lui).» | 

Aqueste vorbe lipseseu din traducția vechiă. 
14 Vers. «... şi lucernele lui (alle candellabru- 

lui) şi oliul lumiuei. » Assemene lipsescu. 
15 Vers. « Si altarul thămiierii şi purtătoriele 

lui. » Lipsescu assemenea. 
16 Vers. « Si altarul holocautomei şi grătarul 

lui şi tâte vaselele lui, şi spălătoriul şi baseă lui, » 
In vechia, traducţiă se arată numai prin. 
« Si jerilelnicul şi tâte vasele lui. » 
Vers 47, şi 18 lipsescu iară cu totul, 
23 Vers. Si toti cu toți addusseră.,. Ki duzei 

îzot aqueastă expressid, de nu se vă luă că italiana 
tutti guanti, adică toti cu toti nu se intellege de se 
vă traducce ad litteram : toti quâti, 

Expressia (si pelli sânte) adducea lipsesce asse- 
menea din versetul aquest'a,   

"21 Vers. « Si principii (zpyovezs) de quei vechi 
s'au tradus prin boieri. 

In versetul 28 regimele directe sunt traduse în 
regime indirecte. 

30, Tov z00 Oipi viei. “Op în Editia din Vaticanu se arată prin zâ sc Ovpiav, zv "Op. De unde apoi si 
quei vechi ai nostri disseră Urie în locu de Uri. 
„31 Vers. « Si? a implut de spirit divin de sa- 

pienţă...» 

In capitotul XXXI vers. 3 Vorbind despre Betselee! se dice quă Dumnedeu '] a împlut de spi- ritul lui Dumnedeu. Artistii, au fost mai la toţi po- 
polii considerați că nisce geniuri "nalte ; la Hebrei se vedu pusi de Moysă în linia propheţilor, spiritul 
lui Dumnedeu viagă intr'ensii. La Romani numai 
artele eră destinate pentru sclavi, Aquest dispreţu 
addusse amare consequinţe şi vă adducce âncs, și 
la strănepoțiilor. 

„Capitolul aquesta coprinde 35 de versete în edi- 
ţia din Athene, şi 33 în traducţia vechiă a nstră, 

CAPU XXXVI, 

2 Vers. « ... pe tot quărui a fost dat Dumne- 
deu sciinta în inima... » încoripav în fi xapâla, 
Astădi nimului nu “iar veni să se exprime în mo- 
dul aquesta, penteu quă fiă-quare nu exprimă de 
quât queea que cugelă sau scie. Astădi ar' dice 
fiă-quave sciinta în minte sau în capu, Si a” află 
expressia : sciinta în înima din quelle mai dislocate 
sau nelogice. Caus'a este quă de mult şi fârte de 
mult nu se mai află Gmeni de aqueia cu sciinț'a 
în inimă; cum să'i cunâscem, cum să'i descrim 
daqua nui vedem? Si gquând în seculi appare 
quâte unul, lumea nw'l consideră de quât ca o 
monstrtositate. Omu eu sciinta în inima! & un 
que eteroclitu, anomal, ventrilocu, un que al 
(uăruia nume sau definiţii nu putem sufferi. nici 
în Bibliă que vorbesce de dmeni d$ acum 35 de 
seculi. Oamenii eu sciinț'a în inimă, sunt că 6me- 
nii a quăror inimă și sufflet li se vedu în ochii, 
Que disseiu ? alt solicismu ! altă lipsă de logică 1 
După guare anatomie din lume me exprimu eu 
asilel ? Omul cu sciinta în capu este eu, tu, ellu, 
noi, voi, ei. — Omul cu sciința în inimă este nici 
eu, nici tu, nici ellu, nici noi, nici voi, nici ei. — 
Quine 8 dar? A fost o dată un Socrate quare pen-
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tru qu'a avut sciința în inimă, concetăţenii lui iau 
dat cicuta; au mai fost apostolii lui Christu quari 
ori-quâte învățasseră dela Maestru lor tot în ini- 
mă le ţineă şi de acolo dicea în dar să dăm pen-: 
tru qud în dar am luatu. — Murita ânsă vre unul 
în patria sa, ori pe căpeltiu? Despre propheţi nu 
mai vorbeseu, peste aqueia spiritul lui Dumnedeu 
se punea şi îi îmmplea peste tot. 

Sunt nisce artisti, que nu se facu a fi veduti şi 
augiti de quât prin salonele quelle mari, pe sce- 
nele capitalelor quellor mari, şi cu drept de intrare 
que se cumpără forte scumpu. ()uine este scăpătat 
neavut, n'are que cătă pe unde cântă sau repre- 
sentă nisce assemenea artisti. Aquestia, firesce că 
toți 6menii, au sciința în capu, pentru quă sciu a 
calculă. 

Sunt nisce artisti, vor fi şi de aqueia pote 
mulţi, dar quine îi seie, pentru qud au murit ne- 
cunoscuţi numai pentru quă sciiuţa lor le a fostin 
inimă; dintre quei cunoscuţi se dice de Talmă 
quă plăcerea lui eră de a callători des prin Franca 
şi a'şi arătă talentul prin theatrele quelle mai mici, 
de multe ori în sate prin nisce coşare bine mătu- 
rate sau la umbra vre unui arbure. In capitale 
Jueră o parte a annului spre a'şi agonisi mididcele 
de a trăi şi căilători queealaltă parte a annului, 
şi de a facee a '] ved6 şi audi quel neavut şi scă- 
pătat. De vă fi adevărat, unde aveă omul aquesta 
sciinta sau talentul, în capu sau în inimă? 

De vommu vorbi de 6meni că Galileu că Joann 
Hus, că Dante şi Tasso, că Raphael, unde avea 
ei sciinta sau talentul? Quând ne adducem ăminte 
quă quel que a inventat vaporul a murit în spi- 
tatul de nebuni numai pentru quăspunea quă eliu 
ar” pute miscă navele şi carrele cu puterea abu- 
rilor, unde avea ellu sciința? Dar fi avuto în 
capu, în dată ar” fi dis quă nu scie que dice şi 
(ud îşi ia vorb'a înapoi; numai să scape din spital 
odată; nu, ci quând îl întrebă : mai mnisci carrele 
cu aburi? Ellu că şi Galileu respundeă : pure si 
amove : si iar catene, iar bătăi, iar marlyriuri. 
Ellu avea sciința spre a folosi pe alții iar nu pe 
sine. Quând înfine vomm veni la un bărbat din 
dillele nostre, que muri persecutat de toți 6menii 

uei cu sciința în capu, la Euricr voiu să dicu 
mul que destegă atâtea şi atâte probleme sociali, 

unde avi omul aquesta sciința? Si în inimă şi în 
capu. 

Scopul nostru fu spre a defini pe omul cu sciinț'a 
în inimă; ne încercarăm a dă v definitid, şi dând 
de pedice, alergarăm Ia historiă. Din exemplele 
aquestea îşi face quinevă o idee de qucea quc a 
vrut să dică Moys& de artisti că Betseleel que plin 
de zelu şi fără interes se pusse a lucră di şi n6pte, 
şi quând materialele fură de ajuns, disse : de 
ajuns! să nu mai adducă nimeni nimicu. Betseleel 

"de ar fi avut sciința numai în capu, sar îi priceput 
să puie, şi să tot mai puiă d'o parte, că toți archi- 
teeții que se dicu cu minte şi întellepti din dillele 
n6stee. că toți quăți făcură Lheatru din Bucuresci. 
— Quâtă şi quâtă materia se mai dette la o parte 
şi se mai ficu dintr'ens'a atâtea edificiuri particu- 
lare! 

Noi ne ammu incercat a dă definiţia, şi ficurom 
o didachie întregă, şi infine recunoscem cu ruşine 
quă definiţia stă în Ensuşi expressia mosaică, și 
quă ori-quâte vominu dicce despre felul aquesta de 
Gmeni, nu putem nimicu dicee mai bine de quâl. 
Omu gquâruia Dumnedeu 'îa dat sciinta în înima, 
Expressia este aşă de nuoă şi necunoscută înquât   
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nici D. Sacy, nici D. Cahen traducând Biblia în 
francosesce nu cutedară a se arătă în Franca în 
secul XIX cu un barbarismu aşă de neaudit; 
quăci omu cu sciința în inimă ne serait pas fran- 
gais. 

  

8 Vers. De aqui începe mân'a pe. lucru, execu- 
ţia 'Tabernacului que aveă a symbolisa Popolul, 
Naţia Israel. Vedi însemnarea, despre aquest verset 
şi capitolele ptnă la capătui capitolului XL, dela 
paginea 82 pînă la 85, que scandalul Baronulului 
Shiaguna ne ăcă a o strămută dela locul ssu. 

  

Aşă noi începem dela omu dela mai marele preotu 
que eră representantul naţiunii dela semnele sau 
symbolurile după quare se cunoscea ellu, dela sto- 
lele lui Aaron. Lăssam pe alţii a începe dela pă- 
retarele curţii. 

Objetele despre quare avem a vorbi 'şi au avut 
noliţiele lor în capitolele precedenţi, unde s'a dat 
planul tabernacululului. N'avemn a ne întârdiă de 

_quât în nisce forte mici amănunte şi explicatiuni. 

Dela versetul 8 începe executarea symbolului 
național şi al umanității. 

In linia 6 vedese vorba lamine. Aurul se bătea 
pînă se faceă foi lungi şi fârte subţiri şi se lustră, 
aguestea se dicea lamine, quare apoi se tăiă în fire 
forte subțire que se assemâ&nă pote cu queea que 
dicem betella, şi aqueste fire se țesseă în stolă. 

CAPU XXXVII. 

Iu aquest capilol se descrie Tabernaculul, după 
cum s'a arătat în planul dat. 

N'avem a adaogi nimicu de quâ a arătă quă 
aquestei încăperi portative i se detteră cinci nu- 
miri : 4-a, Residinţă; a 2-a, tindă sau Tabernacul ; 
a 3-a sanctuariu sau Sântut; a 4-a, Tabernaculul 
mărturiei ; a 5-a, Tabernaculul uniunii. 

CAPU XXXVIIL. 

lu capitolul aquest'a se descrie Arca, Propiţia- 
toriul, mesa şi vasele ei, candelabru, altarul ho- 
locautomelor,. altarul profumelor, spălătoriul şi 
tâte vassele, și tâte instrumentele şi tâte aminun- 
tele ia altare şi la atriu. 

Dicem adessea Cherub în singular pentru qud 
Cherubim este pluralul că şi Cherubi. 

„Pe mes'a propunnerii între alte vase şi instrumente 
eră şi nisce teve tăiate în lungu cum să facă o 
scobitură demi-cireulară. Aquestea serviă la a- 
şădarea pâinilur propunnerii. Aqueste pâini se pu- 
nea şese unu peste alta d'o parte, şi alte şâse asse-. 
menea de altă parte. Spre a nu se strică pâinile prin 
contactul lor, întve quea de jos şi a quea de adoilea 
se punea trei demi-verge sau jumitati de ţeve de 
aut; între adoa şi alreia assemenea, și aşă pind. 
sus, numai între a cincia şi a ș&sea pâine se pu- 
nea numai dot demi-verge, în quât pentru un rând 
de pâini eră 14 demi-verge, şi alte 14 pentru quel 
alt vând. — Aqueste demi-țeve sau verge pote 
să fia aqucea que aqui se dice cati,



150 

Libatoriele eră vasele în quare se făcea queea 
que se dica în limb'a profană spălăcanie, 

« Aquesta (adică Betseleel( făcă spăletoriul quel 
de aramă şi basea lui de aramă din specolii (oglin- 
dele) ajunătârelor femei que ajunară lingă uşele 
tabernaculului mărturiei, în dioa în quare îl în- 
fipse. » 

Se scie quă în antichitate oglindele eră de metal, 
şi prin urmare de aramă mai 'hainte de a se in. 
ventă, ocellul sau ferrul. Femeile de qualitate sau 
damele mari egyptene, quâni se ducei la templu, 
avea în mâna dreptă un sistru (un instrument 
cu quare bătea mesura la musică) şi în mân'a | 

BIBLICELE, 

stângă un specol aau oglindă de aramă. Femeile 
Hebree luasseră cum se vede modul aqueata, şi 
sau spre ondre îşi offeriră speeolii spre a se facce 
dinte  &nşii fundul or basea spălătoriului, sau 
quă Moysă, qua să taie aquea datină pharaonică 
din Israel, (isse a se luă dela femei aquelle oglin- 
de și a facee dintrânsele fundul spălătoriului 
peste quare cădea tâtă pulberea şi necurăţirea que 
se spălă de pe picidre şi depe mâini; — sau quă 
phrasea fiind eliptică, lipsesce vre o vorbă că imi- 
tatio, adică : « şi basea lui de aramă, imitatio din 
oglindele femeilor... ete. » quă adică fu aşă de lu- 
ciu sau lucitor că şi oglindele femeilor que aju- 
nară la uş'a tabernaculului. 

XI. 

PEKUDE. 

Aqueasta este a unspredecea parte que în He- 
braica începe nu dela prețuirea aurului şi quellor 
"1 alte aile Tabernaculului, cl dela quelle din urmă 
linii alle capitolului XXXVIII que începu prin vor- 
hele. a Si aqueasta fu constructia Tabernaculului 
mărturiei... » şi quare coprind numele artistilor 
que lucrart, şi quare se termină prin vorbele : 
« quelle țessute şi cussute şi quelle variate. » 

Este ânsă de observat qud vorb'a sivezts que 
tradusserăm prin eonstructio în vessiunile după 
hebraic'a se arată prin supputatio sau calcul de 
quât a costat tabernacalul, exprimânduse după 
cum urimeadă : 

« Bec supputaţiunile tabernaculului Mărturiei 
que fu prețuit după ordinul lui Moysă; luerarea 
sa ficui de leviţi sub direcţia lui Iihamar filiul 
lui Aaron sacerdotele. » 

Aquesta figură în Hebraica, Vulgata cum şi în- 
inaducția quellor vechi ai nostri, că verset 21 al 
capitolului XXXVIII. 

După aqueasta cu începutul capitolului XXXIX 
facu versetul 24, şi continuă cu prețuirea aurului 
argintului şi aramei formând capitolul XXXYVIII 
de 31 versete, 

CAPU XXXIX. 

« Aurui elaborat... se făci dia aurul primiţiei 
de dot-deci şi noă de talanţi și şăpte sute dot-deci 
de sicli după siclu sancțuariului, » 

Talantul în versiunea hebraica se arată prin 
vorba Kîkar, 29 de ialanţi şi 720 (după hebraică 
130) de sicli de aur facu 81 730 de sicli de aur. 
Talautul şi siclul eră mesure de greutăţi. Vommu 
arătă prin approximaţiă greutatea lor. 

« Si dempția argintului dela bărbaţii visitaţi 
(cercetaţi)... de una sută talanţi și una mie şâpte 
sute șepte-deci şi cinci de sieli. — Quâte o drah- 
mă de capu sau o jumătate de siclu, după sielu 
duel sânt, » Aquest argint peste tot făccă 301773 
sicli, . 

Aquest argint sa adunat dela quei vizitati,   

Aşă se arătă de quei Septe-deci quei numărați sau 
cercetaţi prin catagraphiă, Si toți bărbaţii dela do& 
deci de anni în sus însumânduse pind la 60 de 
myriade şi 3350 adică 603,550 offerind quâte o ju- 
m&tate de sielu dau prin urmare summ'ă de 304,715 
sicli. Fiind dar quă aqueastă summă este egale cum 
dice mai sus la 100 talanti și 1775 sieii, talantul 
dar eră de 3,000 sieli. 

După comptul aquesta 470 talanți şi 2400 sieli 
de aramă quâte 3000 sieli talantul facu un mil- 
lion şi 412,400 sicli de aramă. Diifferinț'a este mare 
Hebraica dice quă arama [u numai 70 de talanţi 
şi 2400 sicli, quari facu numai 249,400 de sieli, 
quare nu se pâte, daqua 0 dată argintul tragea 
301,175 sieli. 

Vulgaia arată quă arama trăgea 70 de talanți şi 
10,400 sicli. Vechii nostri traducători, sue pîno 
310 de talanţi şi 2400 sicli, 

Aşă 6ceă greutatea metalelor que au servit la 
tabernacul. 

371,130 sicli de aur, 
301,775 sicli de argint, 
1,412,400 sieli de aramă. 

Quât ânse eră greutatea unui siclu nu se pote sci 
exactu ? Paucton s” a cercat a'l compară cu greu- 
tățile de astăgi şi după un calcul află quă un si- 
clu trăgea quât 27 gramme şi quevă; după altul 
se dice qui trăgea pînă la 14 gramme, Adoptând 
pe quea mai mică prețuire pote quineva av de 
resultat qud un talant trageă quât 27 chilogramme 
şi 870 gramme, 

După aqueastă pretuire dar spre facerea laher- 
naculului s' au pus: 

815 chilogramme de aur, 
2,813 idem de argint, 
13,000 apprâpe de aramă. 
Quare peste lot pot a prețuit după valorile de 

astădi peste trei milliâne de franci, 
Unii dicu qud nu pot fi adevărate aqueste ap- 

proțuiri, pentru qu$ un popol că Hebreii attunei 
nu putea realisă atâta summe. Noi din contta di-
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cem quă de se va fi querut dela fiă-quare persână 
val6rea unui singur franc, tot ar' fi putut realisă 
popolul hebreu 2,500,000 franci, şi atâta contribu- 
țiă ar pute dă şi un pupol mai decădut şi de quât 
Tsiganii. Apoi Hebreii se scie quă deprădasseră pe 
Egypteni. , 

CAPU XL. 

Terminânduse descripţia Tabernaculului que nu 
suftere despărţire sau desbinare în părţile salle, de 
aqui înainte iarăsi începu capitolele a fi despărțite 
prin versete. 

10 Vers. «... Sântul sântelor, » sau Sâta sânte- 
lor, sau Santitatea santităţilor este un modu de 
superlativ oriental. Que după limbele moderne 
“ar facce prin santissimu sau prâ-sânt sau quel mai 
sânt. Nici o expressid ânsă din quelle moderne 
w'are sublimitatea că Sântul sântelor. "Ayzirazey 

este cu mult mai trivial de quât z-po» zâv &ylov. 

Cu începutul notiţielor aquestei cărți arătarăm 

, 

  

împărțirea, ei în unspre-dece părţi. Terminăm cu 
traducţia numelor hebraice cu quare se numesce 
fiă-quare carte. Aqueste numiri, cum ammu mai 
dis se dau mai vîrtos cu prim'a vorba de unde în- 
cepe primul verset al fiă-quăria părţi; eccă tra- 
ducţia. E 

1. Shamut, numele (Filiilor lui Israel). 

II. Vaeră. Arătatu-m'au sau arătarea. 

III. Bo. Du-te sau passă (către Pharaon). 

IV. Beshlach. Demitterea (Hebreilor de către 
Pharaon). ” 

V. Yithro. lothor (socrul lui Moys8). 

VI. Mishpatim. Judicătile. 

VII. Terumă, obiațiuni sau premiții. 

VIII. Tetsave, vei commandă. 

IX. Ki-Thissd, quând vei facce (demumârarea 
sau catagraphia). 

X. Vaiachkel, adund (tot popolul). 

XI. Pekude, supputaţiuni (sau appreţiuirea au 
rului, argintului et a tabernaculului).



A TREIA CARTE A LUI MOYSE. 

  

I. 

“LEVITICU. 

1. Vers. «Si mai chiemă Domnul pe Moysâ... 
Ammu mai gis adessea qui Hebreii dă titlul fiă- 

quăriia scrieri după vorb'a cu.quare aqueast'a în- 
cepe. Vorba Paialra NYDY este titlul aquestei 
cărți în limb'a hebraică, quăci cu dânsa începe ; 
ȘI aqueasta însemnedă, chiemă, trimisse să 
viii, strigd. Mai târdiu Rabinii numiră aquea- 
stă carle Doctrina Sacerdotilor şi Doctrina 
oblațiunilor, Grecii şi Latinii de aqui o numiră 
Leviticu, adică cartea, sau legea Leviţilor; pen- 
tru qud tractă despre serviţiul sacerdoţilor, des- 
pre sacrificiwii, despre serbători şi quelle relati- 
ve la cultu şi alte assemenea. Intrensa se vede 
0 desvoltare mai întinsă, o lămurire mai metho- 
dică de quât în quelle lalte patru cărţi; stăruința, 
Şi amorul cu quare & iractată partea sacrificielor 
învederedă quă autorul ci a fost dintre sacer- 
doţi. Unii dicu quă aqueastă carte sa scris cu 
mult mai în urmă de Moyst, adică în al patrulea 
periodu que începe dela” captivitatea în Babylon. 
Cuvântul lor que] mai tare este quă autorul” căr- 
ţii a fost forte versat şi deprins în alle sacerdo- 
tului, astfel cum nu putea fi în' primii timpi 
Leviţii, nici Ensuşi Moysă. Aqueasta ânsă ar fi 
că și quând ar” gicce quine-vă quă operele lui 
Hippocrate au cătat să fiă scrise de medici mai 
moderni que cunoscea medicina mai bine de 
quât Hippocrate. Moysă se vede dela început quă 
a fost crescut la curtea lui Pharaon de sapientții 
timpului que eră sacerdoţi. Moyst institui cul- 
tul, ellu este autorul aqucstei cărti şi Ensuşi de 
nu 0 vă fi scris ellu ânsuşi, după cum n'a scris 
nici Socrate şi alţii doctrinele lor. 
„2. Vers. «...De vă adduce Domnului daruri, 

dintre vitele vâstre, dintre boi şi dintre oi vă ad- 
duce, (sau veți adducee)..» Se cuveniă a se pun- 
ne virgula în dată după vorba daruri; quăci 
sensul aquestui verset este qud fiă-quare din al- 
le salle proprie se cuvine a adduce spre offerire 
Domnului la altar, iar nu din alle altuia, nu din 
quelle furate. Ast fel înţehegea mulți din tim- 
pii trecuti şi pâte şi astădi religia și alle mise- 
vicordiei la noi şi airea. Fură şi despuiă în fon- 
cțiuni publice şi în commerciu, și apoi a mia 
sau a decea mia parte din quelle furate le offe- 
viă adică lui Dumnedeu, făcând quâte o biserică, 
quâle un puţu, înălțând quâte o cruce la drumu, 
ând quâte un sărindar, făcând quâte un para- 

clis, sau dând quâte o pară la myr, puindu-o în   

tavă Voieresce adică cu pumnul, sau la quâte 
un săracu cu expressia, nă mhă&! — «Din ale 
vâstre dar, din vitele vâstre adduceti Domnului » 
iar nu din quelle que aţi luat dela alţii. Si apoi 
iar mai adaoge textul: «dintre boi şi dintre oi 
veţi adducce, adică din quelle cu quare vă serviţi 
si mâncaţi voi, iar nu din quelle que nu se mă- 
nâncă, după cum făcea păgânii, sacrificând quelle 
que nu mâncă ei, că şerpi şi porci, etc. Sacrificiu 
nu se chiamă a dă quine-va queea que nu'i e- 
ste de nici un folos, ci a secte, cum se dice, 
dela gură și a offeri înaintea objetului de ado- 
rare şi de charitate, fiă aquest'a Domnul Dumne- 
deu que eră capul Statului Israel, fiă Patria,” 
fiă neavutul sau văduva şi orphanul. — Din alle 
vâstre offeriţi, iar nu din alle altor'a; şi din alle 
vâstre quelle bune, quelle utile, quelle preţidse 
dați, daqua voiţi qua offerirea vosiră să se nu- 
mâscă sacrificiu. 

De aqui înainte începe prescrierea cum să 
se facă sacrificiele, din que să se facă, şi intră în 
quelle mai mici amănunte, şi forme, cum astădi 
în adevăr se par' stranie. 

Ammu avut mai de mult oceasia da vorbi de- 
spre sacriticiele quellor anţici; occasia ânsă que 
ni se presentă aqui ni se pare mai la locul stu, 

Quând astădi lumea este atât de 'naintată, 
mulțumită doctrinelor christiane, după que trecă 
umbr'a legii şi veni graţia, se pâte întrebă în a- 
devăr astădi în al 19-lea secol nu numai o0- 
mul. erudit ci și quel mai simplu: «Cum se 
pută vocea iui Dumnegeu sau după altii, ra- 
ţia umană, quare singură & vocea lui Dumne- 
deu nemateriale que ne conduce; cum de pută 
a descinde şi a se amestecă în atâtea amenunte 
sacerdotali de rituri, de sacrificiuri, de ceremo- 
nii şi altele que semănă mai mult nisce încân- 
tece şi descântece? Cum de fu injosită atât a- 
quea voce divină de a vorbi despre înjunghieri, 
despre mânuntaiele. victimei, despre sângele şi 
ânsuşi despre băligarul ei, de guare astădi în lu- 
mea civilisată şi nsuşi un măcellar m'ar află, 
de cuviinţă a vorbi nici Ensuşi într'o casă par- 
ticulară, necum în templul Domnului şi în car- 
tea Legii que se dă în numele lui Dumnedeu? — 
Cu : nisce assemenea legi, sau şi occupațiuni 
nu face quine-va de quât a cundsce rău, a umili 
sau a batjocori Divinitatea. » 

20



122 

Se pote în adevăr întrebă quine-va, ast fel; ânsă 
să judicăm şi mai matur. 

Că Omeni din al 19-lea secol, de vommu re- 
<undsee şi de vommu afirmă quă vocea lui Dum- 
nedeu nu pote fi materiale, şi quă aqueasta nu 
pole fi de quât Mintea sau Haţia umană, quare 
spune nematerialemente şi quellui mai simplu 
omu, şi cu atâla mai vîrtos înțelleptului queea 
que se cuvine a facce şi que nu; Ratia quare 
înventă tote: quâte s'au inventat şi se vor mai 
inventă, quare conduce şi lumintuă pe toţi dela 
legăn pind la mormânt, quare conduce şi lumi- 
neagă tote generațiunile dela creaţiă pină la îm- 
plinirea, qua să dicem așă, a secolilor, Raţia 

- quare singură descopere ste şi le află, quare 
singură este vocea que vorbesce în Revelațiuni 
sau în tote invenţiunile; attunci în hypothesea 
mostră plecăm dela primul omu primitivu sau 
selbatieu que a vădui qud omul nu 8 bine dea 
»emân6 isolat şi quă condiţia şi missia lui dis- 
tinctivă este de a formă soţietatea. Să plecăm 
dela timpii quei mai 'naiţi ai antichităţii. 

Primii legiuitori fură desemnaţi sau numiţi cum 
ammu mai dis cu semnul sau cu numele Mn. 
Ammu mai arătat şi airea şi repetăin şi aqui quă 

litera m fu mai la toţi popolii semnul sau sym- 
bolul prin quare se arâtă sinele matorial și in- 
tellectual, adică aquel mine; prin urmare 7 a- 
sătă un omu; am dis iară quă semnul „saun, 
sau - arătând do& rade que se 'nalţă în sus re- 
presentă geniul sau mintea quea mai excelentă; 
prin urmare formula Ma sau n plus n; arătă un 
omu cu minte înaltă, şi aqueastă formulă deveni 
attributut tutulor Gmenilor de geniu şi mai vir- 
os. legiuitorilor antichității. Legiuitorul Indii- 
lor fu desemnat prin MN, adică MaNu; unul 
din legiuitorii Egyptului fu desemnat prin MN, 
MeAes. Legiuitorul Cretei fu desemnat prin MN 
adică MaNos. Legiuitorul Romei Pompilliu luă at- 
tributul de MN quare citit dela drepta spre stân- 
ga se pronunţă NuMa. Primul legiuitor sau 
omu al Germanilor fu desemnat prin MN, adică 
MaN. Litterele Mn se vedu şi în MemNon, şi 
în Mun, Şi în MiNerva, şi în MeNs sau Minte. 
Primii legiuitori prin mintea lor vădură sau de- 
Sa mintea lor audiră o voce internă şi nemate- 
riale: quă omul venind în jume cu Dreptul său 
că ori-que animal și feră, ellu nu vă pute ajun- 
ge la condiţia lui de omu soţial, de nu se vă des- 
voltă într &nsul şi instinctul Datoriei. (Vedi în 
Jssachar articolul Dreptul şi Datoria sau En- 
glesii şi Francesii). Omul selhaticu că şi f&ra nu 
<undsce de quât a luă sau a fură; că și fâra ellu 
nu dă de quât, prin instinct providenţial, numai 
puilor săi pînd sunt mici; după que se facu mari, 
Selbaticii ci şi ferele se bat pe prade frate cu 
frate, tată şi mamă cu filiu. Primii legiuitori 
sau 6meni de geniu le vedea, le cunoscea aque- 
stea, pentru quă nu era: că noi departe de aquei 
timpi, ci eră, cum se dice, Ja faca locului, le ve- 
dea cu ochii, quăci trăiă între Selbatici şi Barbari. 

Mintea umană dară sau vocea divină quând 
veni timpul de a se formă primele societăţi, adu- 
nând omu cu omu, mintea umană dicu văd sau 
disse primilor legiuitori quă spre a mai îmblândi 
pe omu, mai 'nainte de tâte, cată a" deprinde 
cu imare nevoie a mai dă și ellu din queea que a- 
dună sau fură sau prădă numai și numai pentru 
sine că ori-que feră. 

Cui ânsă să dea? și cum să dea? qudci ellu 
nu lassă din mână sau dela gură, că şi fer'a, de 
quât numai de frică. Dadueea primii legiuitori 
printr'un methodu dictat de Minte, nu aflară alt 
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midlocu în aquei timpi de quât a se servi de nepu- 
tințele lor, a întreținne mințile Gmenilor copriuse 
de îrică, îi spăimântară, (după cum singuri se spăi- 
mântară) cu tunetele şi cu uraganele, cu tempeste- 
le, cu cutremurile, cuinundaţiunile: din tot que 
spământă, făcură o divinitate şi o divinitate tare, 
pretenţiosă, terribile, nempăcată; şi quând nici a- 
questea nu fură de ajuns, attunei inventară divini- 
tăți infernali, que chinue pe omu și în viată şi după 
in6rte. Qua să domâille pe omu, au cătat să "1 fa- 
că fricos, superstițios, au cătat să'l luca să dea 
sau să sacrifice de frică. 

Delia prima dare, dela primul sacrificiu începi 
Datoria spre a contra-balanță Dreptul exclusiv; 
de attunci începe omul moral, quăci cum începe 
a da, omul începe a se îmblândi. 

De nimicu nu € gelos şi omul şi tot anima- 
lui că de alle mâncării şi de quelte de piinia ne- 
cesitate, şi qua să dea omul dela gură, să se las- 
se pe sine şi să dea altuia, numai de frică la în- 
ceput a putut so facă. Primii legiuitori dard 
speriară cum disseiu pe 6meni şi'i făcură a îm- 
păcă' divinitățile terribili şi imaginari que ajun- 
sesseră o dată în credit, sacrificându-le diu quelle 
spre nutrimentul lor. 

Cătară dar a imagină aquelle divinităţi cu pa- 
timi, cu fame şi cu sete, cu pofle, cu dorinte. 

Cum se adună ferele spre mâncare după mi- 
TOS, assernenea se adună şi omul flămând. Ni- 
micu nu mir6se mai bine omului că mirosul frip- 
turci quând îi & fame. Omul sălbaticu & că şi 
câinele fără domnu, tot d'auna flămână, tot d'au- 
na lipsit ; occupaţia lui de a tut ciuguli că pas- 
sexile şi de a vină că ferele; este expus de a fi 
bătut şi uccis de quel mai tare de.quât dânsul 
pentru o singură îmbucătură. 

Să 'şi imagine quine-va că que effect ar' fi 
putut facce în aquci țimpi de sălbătăcie primul 
sacrificiu que ar” fi appărut întrun coprins 6re- 
quare, primul fum şi miros de carne friptă, la 
nisce dmeni erranţi prin păduri que îşi caută mân- 
carea că ori-que animal flămând. 

A înjunghiă un animal, a '] despărți în părţi 
şi a'l frige pe focu pe grătar şi cu ordine, a'l da 
în demâncare la spectatori, a, însoci aqueastă o- 
peraţiă cu cermonii, cu cântece, cu danțuri, eră 
un miglocu din quelle mai tari spre a atirage pe 
omul  sălbaticu la însoţire. In agquei timpi sa- 
crificiul attrăgea pe 6meni cu mult mai mult de 
quât quelle mai încântătâre spectacole şi petre- 
ceri din dioa de astăgi. Primele însociri şi în- 
frățiri de 6meni şi petreceri în bună pace fură 
împregiurul altarelor, 

Prin sacrificiuri se formară primele serbători, 
prin elle se formară datine și moravuri; printr” 
ânsele omul, de uude pînă aqui tot luă de ori- 
unde puteă, că ori-que feră şi animal, începi 
a dă mai ântâiu de irieă unce divinităţi imagi- 
nate, şi apoi semenului său. La sacrificiuri se 
sătură que: fllămândi, se domesticea quei feroşi. 
Dela dânsele începi omul a simţi datoria şi prin 
urmare a se moralisă sau a se umanisă în ade- 
văr. Primele mese sau mâncări fără bătăi și uc- 
cideri, fură în pregiurul altarelor. 

Quei que instituiră mai ântâiu sacrificiurile, 
fură nisce 6meni mai presus de contimporanii 
lor, fură în adevăr nisce M. sau 6meni, plus N, 
sau geniu; fură în adevir nisce Mn sau nisce 
legiuitori. Mintea lor se desvoltasse de timpuriu 
şi cu aţâta eră mai ageră, cu quât quă ei n'a- 
vură pe nimeni de instructori, de quât numai 
aquea voce internă que se numesce Raid, que 
se desvoltă răpede înaintea realității, înaintea
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quellor que vedea. Ei nu imită pe nimeni, ci co- 
piă după natură. Ei cătă a inventă tâte. 

Sacrificiurile materiali alle Păgânismului. as- 
soţiară pe Să&lbatici, saerificiurile civilisară pe 
Barbari ; sacrificiurile morali alle Christianismu- 
lui vor harmonisă pe Civilisaţi. 

Qua să ajungă ânsă a fi quineva bun sacrifi- 
eator, cătă să scie multe; quici scopul sacrifi- 
ciurilor eră de a facce bine Gmenilor iar nu râu; 
se querea o expcriință sau o sciintă despre tâte 
animalele que se pot mâncă şi quare nu se pot 
mâncă fără a adduce maladie şi Ensuşi mârte. 

Aşă dară mintea sau Raţia, aquea voce intimă 
que se dicea vocea, angelul lui Dumnedeu, cătă 

“să spuiă Omului cătă să legiuiască: 
Cutare animal se pote sacrifica, cutare nu ; 
Mortăcinile nu se pot sacrifică. 
Animale amalate, defectudse nu se pot sa- 

crifică. 
Şi daqua sacrificiul avea un secopu moral qua să 

uniarise pe omu, făcându'l a dă, legiuitorul cătă 
a facce să se audă aquea voce nemateriale inter- 
nă, quă: 

Dagua sacrifici din al tău, să sacrifici, iar nu 
din alle altuia; 

Daqua sacrifici, dă din quelle necessarie ţie în 
ajutorul altuia, iar nu din quelle de guare n'ai 
necessitate şi din quare sunt stricate. 

Si pe quât sacrificatorul nu iertă sacrificiul 
aniinalelor ne favorabili la sănătatea 6menilor, 
precum cai, porci, serpi, și altele, pe quât le- 
giuitorul proserisse şi nu iertă sacrificiuri de 6- 
meni, pe quât sciu a dă o solemnitate mai de- 
cente, a sanetifică victima, a o înjunghiă cu res- 
pect şi fără crudime, pe quât începi a vede şi 
cundsce abusurile que se întrodussesseră în sa- 
crificiuri, sau din innoranță sau din astuţiă, a 
reprobă speculaţia queilor que în locu de a mo- 
ralisa pe omu, începusseră a "1 perverti; cu atâta, 
cătă a condamnă nesciinţa quelior inapoiati, a- 
stuția speculatorilor, şi a numi Barbari şi Păgâni 
şi pe quei que speculă și pe quei que se lăssă de 
a fi speculați şi pervertiţi, şi mai vîrtos. pe quei 
que adducea la altar spre junghiere pe inemicul 
învins sau ori-que sacrificiu uman; pentru quă 
aquecia făcea qua altarul, în locu de a fi un locu 
sau un centru de împăcăciune, de îmblândire, să 
deviiă un locu de resbunare, de orgii, de specu- 
laţid sau de sărbători grotesci. 

In timpii lui Moyse sacrificiele materiali de 
animale eră âncă în us şi prin tote locurile în 
abus. A le desființă nu eră cu putință, pentru 
quă pe de o parte ar” fi înapoiat omenirea către 
o nuoă selbătăcie, nu de 6meni primitivi, ci de 6- 
meni pervertiţi. Şi pe de alta şi usul şi abusul 
eră tari. In locu dar d'a le desfiintă, Mintea lui 
sau vocea internă îi dictă quă se cuvine ale re- 
formă, a le utilisă qua cu dânsele să ducă pe He- 
brei pe callea progresului către o societate nucă. 
Vocea lui internă, rația lui que este vocea lui 
Iehovah a Qucilui que în adevăr este, vorbind şi 
legiuind de sacrificiuri, începe a vorbi, după cum 
se va vede că seconomu, că philantropu, că omul 
dotat de o esthetică sau un gust mai rafinat: 
vorbesce că un anatomu experiu, că un medicu 
provedător la sănătatea publică, că un morali- 
sator, că un preparator cu un cuvânt al unei lu- 
mi nuoe din quare avea să 6să mai târdiu Chris- 
tianismul şi din aquesta civilisația modernă. 

Astădi. în adevăr ni se par stranie cu totul 
aquelle rituri que attunci avuri atâta putere spre 
domesticirea Omului. Astădi n'avem nevoie de 
aquclle spectacole, şi âncă ni se paru si forte   
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grotesci ; sacrificiurile ânse tot se queru, tot se 
pratică. 

Christianismul nu mai sufferi sângele pe al- 
tare; şi tote se symbolisară prin Pâine şi Vin. 
Christu se sacrifică pe sine qua să ne mântuie 
de a fi prada, victima, lucrul altuia; sângele que 
curse pe Golgothă fu qua să ne r&seunipere pe 
toți, şi să nu mai lase a curge nici o picătură de 
sânge pe altarul quellui Pre înalt. Ritul, serbări- 
le se înnobilară, sacrificiul Păcii, sacrificiul Laudei 
luă locul tutulor. Formele s'au schimbat după pre- 
faccerva în bine a moravurilor; sacrificiurile ân- 
să se urmă nencetat; elle manţin societatea , 
elle o facu a progressă. 

Atâţia heroi nuoi se sacrificară cu martyriul 
spre ă facce a se respândi şi a triumphă Nuvella 
quea bună (Evangeliul.) , 

Nu fu o idee mare, o causă justă, o doctrină 
salutariă quare nu av mii şi myriade de devo- 
taţi que își sacrificară averea şi viaţa. 

In antichitate adessea se querea în sacrificiu 
pe altarul Divinităţilor tot que uvea omul mai 
scump, se vedu părinți adducându'şi filiul unicu 
sau filia unică la altar spre junghiere qua să 'și 
arate al lor devotament; în Mosaismu se proscrie 
nisce assemenea sacriliciuri. Abraham fu încer- 
cat, si în ora quând eră să și injunghie filiul, 
mâna” fu arrestată de angelul Domnului; lepthae, 
își sacrilică pe unica sa filiă, şi Biblia mai mult 
îl plânge. fără a se arătă qud încuviințedă a- 
queastă faptă. In Testamentul nuou sau allian- 
ţa nucă que facce Dumnedeu cu Omul, Dumne= 
deu îşi sacrifică pe unicul său filiu, Cuvântul in- 
carnat, qua să mântuie lumea de tot que eră pă- 
gân, inuman, erudu, barbar, adică înapoiat. Cu 
alte vorbe, Cuvântul se sacrifică pentru Pro- 
res. 

E Sacrificiurile barbare păgâne şi Ensuşi quelle 
hebraice fură reprobate, proscrise cu înaintarea 
Minţii umane; cu quât însă omul se moralis& 
mai mult, cu quât 'naintă pe callea spirituale, cu 
atâta se'mmulii devotamentul, ferbântându-se ini- 
m'a şi înălțându-se mintea: mii şi myriade de mar- 
iyri își sacrificară de bună voie viața, nu Ja al- 
tar, ci pe cruce, în furci, pe palcul suppliciului, 
pe râtă, pe rugu, pe câmpul luptelor, prin carce- 
re, prin exiliuri. Religia, Patria, Libertatea avură 
millisne de sacrificiuri. Părinţii 'şi au trimis filif 
în sacrificiu pe câmpul luptelor; Milliâne de 6- 
meni 'şi au sacrificat averile sau de tot în viață, 
sau după morte, lăssându'şi filii în neavere spre 
a dotă aşedăminte, spre a susţinne o idee salu- 
tariă. 

Eră greu în adevăr în antichitate quând amo- 
rul pentru Patrie, pentru Naţiă, pentru Dumnedew 
făcea pe omu a promiite prin urare un sacrificiu, 
şi quând victima cătă să fiă Ensuşi filiul stu; eră 
greu quând părintele îşi adducea singur filiut 
sau filia spre a fi înjunghiaţi pe altarul unei di- 
vinităţi sau pe altarul Patriei; ânsă cră o recom- 
pensă 6re-quare: victim'a se credea fericită, pă- . 
rintele eră plâns, lăudat, binecuvântat de popoes: 
lul întregu, eră considerat că mântuitor. Sacrifi- * 
ciul eră recunoscut ; şi victim'a îngenuchiată la al- 
tar, încetă de la durere cu încetarea vietei. In lumea 
modernă se vedu devotamente ajunse şi mai depar- 
te, și sacrificiuri mai numerâse şi mai durabili prin 
lungi suppliciuri. Se vedu 6menii închinându şi 
viața întregă pentru o idee, pentru o invenţiă, 
pentru nația lor, pentru libertatea şi mântuirea 
ei, pentru gloria ei; sacrificându'şi tâtă starea, 
lăssându'şi copii în ullima neavere; sacrificând 
nu un copillu ci pe toţi, şi nu de o dată prin fer-
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rul preotului que făcea a încetă durerea, ci sa- 
crificându-le viitorul, lăssându-i fără educaţiă, 
lăssându'i fără averi, în prada nesciinței, a Îip- sei, în voiea întmplării, murind pe tâtă dioa şi 
materialernente şi moralemente, murind de fame, 
murind de rușine, murind de amorul propriu 
vulnerat, murind de disprețul lumii; sacrificiu 
mare, numeros, îndelung şi fără nici o recompen- 
să; qudci nu recunoscut de legile positive: nici 
un preot nu binecuvântă, nu acelamă aquel sa- 
crificiu, nici un individ din vulgu nu'l recunâsce, 
si adessea, nu se audu de quâi uiduiri, vociferaţiuni 
în locu de applaude. 

Cu quât 'nainteagă omenirea cu atâta simţi- 
rea ei cresce, şi quând devine devotament & şi mai mare, şi sacrificiurile ei sunt şi mai mari, 
fără nici o speranţă, fără nici o pretenţiă, fără 
nici o suppărare, fără nici un suspin, de quât: 
«iartă-le lor, părinte, quăcinu sciu que facu!» Eată 
progresul que Christianismul făcu să aibă drept de 
cetate între adepții sei: sacrificiu fărg pretențiuni, 
sacrificiu umil: să nu scia stânga que face drepta. 

Precum tot omul vorbesce pe înțellesul audi- 
torilor săi, assemenea şi aquea voce internă, aquea 
voce a lui Dumnedeu que se dice Raţiă, qua să fiă în adevăr raţiă; cală să aibă un mothodu şi mai divin şi mai sublim, adică mai înţelles: cată să vorbescă fiă-quăruia individ şi fiă-quăruia po- 
pol şi fiă-quăriia epoche pe întellesul s&u. 

In timpii primitivi, în timpii sălbatici, în tim- 
pii barbari, vocea internă cătă a vorbi pe înţel- 
lesul Sălbaticilor şi al Barbarilor ; în timpii lui 
Moysă cătă a vorbi şi legiui pe înţellesul Hebrei- 
lor ;. şi astădi cată a vorbi pe înțelesul seculu- 
lui al 19-lea şi al Chrestinilor. Vocea lui Dumne- 
deu a vorbit şi vorbeșce şi vă vorbi în noi; ea 
ne ducce din S&lbătăcie Ja Barbarie, ea dela Bar- bariă la Civilisaţid; ea dela Civilisaţid la Garan- 
tismu şi dela Garantismu la Harmonie, ea din lu- 
inea aqueasta către queealaltă, ea dintr'o generaţiă 
în alta. Vai de omul în inim'a quăruia. nu vorbe- 
sce vocea lui Dumnedeu ! vai de popolul que nu 
ascultă de aquea voce colectivă şi supremă que prin rația aleşilor săi Dumnedeu facce a resună dintr'o 
margine în alta a unei ţărre sau a unui popol! Qui- 

„ ne nu crede quă vocea lui Dumnedeu a vorbit prin 
Woysă sau quine nu crede quă o raţiă că alui 
Moysă n'a fost în adevtr vocea lui lehovah, a- 
quella nu merită da av numele de omu, aquella, 
singur se degradă desonorându'şi ratia, 

Precum dară Raţia, qua să fiă întellesă, la copii se 
exprimă pe înţellesul copiilor, la Sălbatiei pe înței- 
Jesul Selhbaticilor, la Barbari pe înţelesul Barbari- 
lor, assemenea şi la Civilisaţi cu atâta mai vîrtos se 
exprimă pe înțellesul lor. Una şi aqueeaşi este a- 
quea Raţiă, aquea voce ; methodul ânsă Şi expres- 
siunile 'şi le schimbă după locuri şi după uimpi. 

Lui Moysă "i-a gis: de ajuns cu saerificiurile 
S&lbaticilor şi Barbarilor, de ajuns cu sacrificiu- 
rile umane! Chrestinilor le disse: de ajuns cu 
Sacrificiurile de sânge! In al 19-lea secul strigă 
în verunchii fiă-quăruia: « de-ajuns cu sacrificiuri 
quât nu mai pâte ducce individul! Binele stă 
în equilibrul antithesilor. Egoismul susţine, con-. 
servă ori-que individu, ânsă că mateiiă, că vită; 
Abnegaţia îl înalţă la demnitatea de omu, fără 
a se conservă, abnegaţia îl face a se sacrifică. 
Cală a se equilibră un principu cu altul; a fi 
recunoscute amândoă spre întregirea Omului. 
Fiă-quare dară să 'şi caute folosul în folosul ge- 
neral ; quel que își caută folosul în perderea quel- | 
lor lalţi este un egoist exclusiv; quel que se 16 
prădă de sine spre binele altora, pe sine se sacri- 
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fică şi binele nu'l pote realisă; toţi dară să 'și 
caute folosul în folosul publicu.  Aqucastă voce 
resună dejă de mult, de quând s'a făcut sacrificiul 
quel mare pe Golgotha qua să ne mântue dela ori- 
que sacrificiu, şi vă mai resună âncă pînă să ajun- 
gă a se serie în legi, a ave drept de cetate, a se 
practică şi a formă în adevăr pe omul întregu al Ga- 
rantismului que vă prepară Harmonia, adică aquea 
epochă de dot mii de anni dorită, şi quare Biserica 
Resăritului în tote dillele o invocă cântând: «glorie 
întru quei de sus lui Dumnedeu şi între Gmeni bu- 
nă voire !» 

Este timpul da veni la operaţia sacrificiuri- 
lo» mosaice şi, la explicarea lor. Aquestea eră 
că şi mai nainte de Moysă la alţi popoli, unele 
arderi de tot, holocautome, sau holocauste ; que 
eră destinate de a fi sacrificiuri întregi în on6- 
rea Divinităţii, sau pentru păcate; şi altele offeviri 
spre a ave parte la dânsele atât quel que sacri- 
fică quât şi sacerdoții şi amicii şi neavuţii. Unele 
punea pe omu în relaţiă cu Divinitatea şi altele de- 
la divinitate punea pe omu în relațid cu semenii 
sti. Să audim dar pe Moysă cum se exprimă 
quând că econom, quând că philantropu, guând 
ca medicu, şi eu un cuvânt că civilisator mai pre- 
sus de eontimporanii săi. 

3. Vers. «De vă fi holocautomă darul său, 
dintre boi mascule nemaculat să '] adducă...» La 
popolii mai 'napoiaţi sau barbari sacrificiurile nu 
numai qud ajunsesseră a se facce din animale 
Ensuşi que nu se putea mâncă cum şi din 6meni; 
ci daqua sacrifică din quelle domestice şi bune 
spre mâncare, nu făcea nici o distinețiă de mas- 
culi şi de femini; pentru quă n'avea sau nu voiă 
să aibă nici o idee despre economie. - Moysă dar 
proserie sacrificiele impure. şi inumane pe de o 
parte, şi tolerând numai pe quelle bune de mân- 
cat, spre îmmulţirea vitelor domestice, pe de al- 
fă parte că un econom bun, nu lassă a se sacrifică 
vacele, oile şi caprele, de quât la casuri forte extra- 
ordinare. Aşșă dară legea curat dice: «Dintre hoi, 
mascule nemaculat să fă.» Cu boi se înțellege vite 
mari cornute, şi aquestea masculi să fiă, adică nu 
vace; şi nemaculat, adică sănătos, sacrificiul adică 
să aibă tote condițiunile, şi de economie, şi de 
devotament spre moralisarea omului; vita sehicpă 
sau cu alt defect sau maculată addusă în sacri- 
ficiu, ar fi semănat nu quă di quine-va queșă, ci 
qui voiesce a se scăpă de que nu'i este neces- 
sariu, sau quă dă cu inima jumătate dând tot que 
are sau mai pucin necessariu sau queea que are 
mai prost, : Bconomia, sănătatea publică şi mo- 
ralisarea este scopul aquestei lepiuiri. 

Vers. 4. «Si'şi va punue mân'a peste capul car- 
pomei salle din tâtă inim'a sa spre a deveni propi- 
țiă în favorea lui. »—Impunerea mâinilor eră fârte 
vechie datină cu mult mai 'nainte de Moysă: se 
vede în timpul patriarchilor , se vede la Rgypteni: 
sa lăsat în tradiţiă la toţi popolii, și în familii 
şi în religiuni, şi în descântece que sunt nisee 
resturi alle religiunilor antice. Effectul que a fă- 
cut impunerea mâinilor sau spre binecuvântare 
sau spre blestem s'a recunoscut în toți popolii ; 
unii lau recunoscut pînă la fanatismu şi supersti- 
ți5, alții "1 au combătut şi renegat pînă la alt 
extremu de fanatismu. Oamenii Sciinţei moderne 
începură, din nuou a '] recundsce prin convieţiă 
numindul effect al magnetismului, al aquellei 
puteri seu al aqueliui fluidu nevădut que eseprin- 
îro voință din corpul nostru mai vîrtos prin 
extremităţile degitelor şi quare se communică și 
&nsuşi fără atlingere sau contact. Seiințele la po- 
polii antici şi mai virtos în Egyptu eră fârte as
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unse şi nu se communică de quât în seanțe se- 
crete la quei iniţiaţi.  Sapienţii eră preoți ai u- 
aci divinităţi sau sciințe.  Magnetismul se vede 
“Qud eră cunoscut că şi electricitatea; şi quei 
iniţiaţi în sciinţă cunoscea effectele lui. Unii e- 
ză. destinați în antichitate să afle, să cunâscă, 
să scie alle sciinței, şi alţii să le creadă. Impu- 
uerea mâinilor avea effectul s&u. Quel que of- 
feriă victim'a cu un scopu sau pentru devotament 
sau pentru o mustrare de cuget despre o nele- 
giuire que a fost commis, după credintele lui, du- 
pă legile dejă adoptate, oftferirind victim'a la al- 
tar şi impuind mâinile pe capul ei din totă îni- 
ana, firesce după credința sa quă ellu se uşură 
de aquea remuşcare; de aqueea dar textul dice 
din totă înima spre a deveni propitiă în (a 
vorea lui; textul hellenicu dicee suzi, adică 
spre a fi priimită; qudci agueea 8 bine acceput, 
aqueca adduce resultat bun şi recunoscinţă şi dela, 
Smeni însuşi, que dăm din inimă de bună voie. 
Dând de sus eu mândriă, dând de nevoie sau cu 
suppărare, nu ne creăm de quât ingrați, şi offe- 
rirea nu € accepută, nu & propiţiă în favârea n6- 
stră; ne creăm inemici în locu de voitori de bine. 
La Egypteni, după disa lui Herodotu se credea 
ud puind guine-vă mâna pe capul victimei, se 
«descărcă acolo de păcatele salle; de aqueea nici 
nui ardea nici nu'i mâncă după sacrificiu capul, 
ci îl vindea sau îl aruncă în riu, 

Tâte sacrificiurile instituite de Moysă eră dejă 
“unoscute şi practicate în Egyptu. Să lăssăm quâ- 
te dice Herodotu şi alţii; ne convingem despre 
aqueasta ânsuşi din Biblie, în multe locuri şi 
anai vîrtos în Exodu Cap X. vers :25, 26 unde 
Moysă vorbesce cu Pbaraon şi "i quere în pute- 
vea, legilor a lăssă qua Hebreii să 'si ia animalele 
cu dânşii spre .a 'şi facce sacrificiurile, dicând: 
«ânsă tu vei dă no holocautome şi sacrificiuri 
«que avem să facem Domnului Dumnedeului no- 
« Siru. — Prin urmare vitele nostre au să viiă cu 
«noi...» Aquesta n'ar fi fost un argument tare 
daqua Hebreii n'ar' fi sacrificat că Egyptenii, da- 
«pua, Pharaon n'ar' fi fost obligat de a ținne le- 
:gea. 

Despre sacrificiuri, daruri sau offeriri, cum 
şi despre impositia mâinilor n'avem nevoie a 
spunne quă la toți popolii antichităţii barbari şi 
civilisaţi eră în us; arătăm numai, qud, alegerea 
vietimelor, modul de a se sacrifică, ceremoniele 
prescrise de lege aifferiă după gradul culturei 
şi civilisaţiunii şi pietăţii fiă-quăruia. Moysă le-a 
aflat, şi fără a le desființă, le utilisă, le prefee- 
(ionă qua cu dânsele să 'și adducă popolul la gra- 
«dul de blândeţe şi de pietate sau cum dicem noi 
astădi la gradul de civilisaţiă unde doriă să a- 
şungă, 

Cu darurile sau offrandele. se împăcă mînia 
«puellor mai mari la antici, şi pină astădi. Ni- 
mmeni nu se presentă la quei mari şi cu atâta mai 
vîrtos la altar în aintea unei divinități cum se 
«ice, cu mân'a g6lă, cu sacrificiurile se împăcă, 
după credinţa lor, miînia deilor, prin elle se şter- 
gea, sau se spăla păcatele. (ua să deviiă dar car- 
poma, sau oferirea propiţiă în favârea offerito- 
rului, cătă să se offere din t6tă inima, și aquea 
bună voinţă şi syimpathie cătă să se communice 
dela offeritor către: quel que acceptă darul; şi 
cătă după credințele de attunci, şi 6nsuşi după 
-convicțiunile partisanilor de astădi ai magnetis- 
ului, aquea relaţii să se communice între am- 
bele părți prin contactu, adică prin impunerea 
mâinilor ; quel que îşi impunea mâinile pe eapul 
victimei credea quă îşi communică printr'ânsa,   
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păsul, durerea. ruga după cum scim noi astădi 
quă prin firul electricu sau prin fluidul magneticu 
ne communicăm ideile, credea quă se descărcă 
de păcatele salle. . 
Vers. 5. «Si vor sacrifică Vitellul, în aintea 
Domnului.» “Pînă aqui verbul a fost în singular, 
vorbind numai de que! que adduce carpoma sau 
victima spre înjunghiere; ellu adică să împuiă 
mâinile pe capul ei. Despre înjunghiere ns 
nu dice şi va înjunghiă, ci vor înjunghid; adi- 
că ellu şi sarcerdotele. Aşă este textul quellor 
Septe-deci: zai sedtovze ză» poza textul Ansă he 
braicu pune verbul în singular și va înjunghid, 
adică numai offeritorul. La Români eră datina 
qua quel que offeriă aquella să şi înjunghie, iar 
nu sacerdotele. Hebreii se vede quă după căde- 
rea lor sub imperiul Romei, suu şi de mai 'nain- 
te, adoptasseră, prin imitare modul aquesta, 
quăci nu ne vine a crede quă quei Septe-deci; 
fiind toti Israeliţi să nu fi cunoscut limba şi da- 
tinele lor.  Preschimhbarea aqueasta în textul he- 
braicu sau mai bine judaist sau pharisian s'a o- 
perat în urmă, că în mai multe locuri. — 
Inaintea Domnului se întellege la intrarea 
tabernaculului. — Differinţa nu & mare, ânsă noi 
ammu commis o errâre traducând vorba cpdăova: . 
prin vor sacrifică; se cuveniă a dicce por in- 
junghid; caus'a este quă se confundă adessea a- 
queste doă vorbe, luându-se una drept alta. 

Vers. 6, «Şi despeliând holocautom'a, o vor 
despărţi după” membrele salle.» Şi aqui verbul 
este iar în plural adică offeritorul din preună cu 
sacerdoţii. In textul hebraicu este tot în sin- 
gular. 

Vers. 9. «...Carpomă este, sacrificiu odâre 
de suavitate Domnului.» Miros adică cu bună 
mireasmă Domnului. Aqui se vede expressia dejă 
în us după credintele quellor antici, pe quare 
Moysă nu putea âncă s'o desființede. Am dis 
quă primii institutori sau legiuitori au fost ne- 
voiţi să dea divinităţilor imaginate passiuni, şi 
gust de mâncare şi de bere. -Moysă nu putea 
desființă datina sacrificielor, nici expressiunile 
în us. Offeritorul credea quă aquel fumu, aquel 
miros este fârte plăcut Divinităţii; Moysă îl las- 
să să credă pentru epocha lui. Vin ânsă timpi 
mai târdiu cu 'naintarea- minţii vulgului, quând 
propheţii protestă în numele Domnului în contra 
aquestor datine, gicend: 

« Que 'mi este mie multitudinea secrificielor 
vâstre, dice Domnul. Saţiu sunt de holocauto- 
mele aricţilor; şi seul 'gneilor şi sângele tauri- 
lor şi al țapilor nu voiescu. 

« Nici să mai veniţi a vă arătă mie, quăci 
quine va. querut aquestea din mâinile vâstre? A 
călcă atriul meu să nu mai adăogiţi. 

« De 'mi veți adduce semidale, invan ; thămiia, 
abominaţiă îmi este; numeniele (lunele nuo) -v6- 
stre şi sâmbetele şi dioa quea mare nu le. mai 
sufferu; ajunarea şi. repaosul (serbătâre) şi nu- 
meniele şi solemnităţile vâstre urrasce suffletul 
meu. 

« Făcatu-v'aţi mie spre saţiu ; nu voiu mai de- 
mitte păcatele vâstre. 

aQuând veţi întinde mâinile vostre spre mine 
întârce-voiu ochii mei dela voi; şi de veţi îm- 
mulți rug'a nu voiu căută la voi, quăei mâinile 
v6stre de sânge sunt pline. 

« Spălați-vă, deveniți puri, smulgeti r&utăţile 
din sufletele vâstre cum să nu le mai vâdă o- 
chii mei; : 

«Încetaţi dela râutăţile vsstre ; deprindeţi-vă
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a facce binele, căutaţi judicat'a, mântuiţi pe quel 
assuprit, faceți dreptate văduvei ; şi veniţi apui 
şi vommu Yorbi, dice Domnul. 

«Şi de vor fi păcatele vâstre că purpura, că 
nivea le voiu dealbi .. .» (lsaia Cap. Î.v. 14—A8.) 
„Vin apoi timpi quând Christianismulle desfiin- 

lidă cu totul şi se exprimă prin odâre de suavi- 
tate spirituale: miros cu bună mireasmă. duhou- 
nicească. 

Vers. 10. «far de vă fi dintre oi darul lui, (în- 
ainteaj Domnului, atât din "'gnei quât şi din iesi 
spre holocautomă, mascule nemaculat să ot- 
feră...» Cu oi cum ammu mai dis se înțellegge 
turmă ; cum gicem şi noi: s'a dus la oi, adică 
la turmă: și acolo pot să fiă şi oi şi capre, după 
cum se explică în dată în textu. — « Mascule ue- 
maculat să offiră...» Aqui că şi în versetul a 
Aloyse se vede cu mult mai 'maintat în economie 
de quât alţii que adducea în sacrificiu vite de 
genere feminin. 

Moysă proscrie vacele, şi oile şi caprele, nu- 
- mai qua să îmmulțescă averea publică. Din boi, 
Jacee a fi preferit ia sacrificiu taurul, viţellul que 
nu & âncă de jabâre, dela turme sunt preferiți a- 
rieții şi tapii, 'gnei şi iedi; vacele, oile şi capre- 
le le lassă spre ase îmmulţi; &iă un progres în sa- 
criliciu : ratia se exprimă că economă. 

Vers. 13. «Si quelle din pântece și picidrele 
le vor spellă în apă...» Şi aqui şi în versetul 9. 
se recommandă sau se prescrie în adins a se spăl- 
lă părţile necurate qua să nu adducă miros urit, 
Poie qui la popolii înapoiaţi, nu se prevădusse 
aqueasta; 6ccă dar un alt progres favorabil la 
sănttatea şi mulțumirea publică. 

Vers. 45, 16, 47, In aqueste versete se vor- 
besce despre passeri.  Aquestea eră oferirea din 
partea quellor neavuţi ; şi fiind quă în Palestina 
columbele şi turtureliele abundă, Moys€ vine în 
ajutorul neavuţilor şi le facce datoria mai uşoră 
prescriindu-le a adducce turtureile şi colambe. 

Scopul sacrificielor eră cum ammu dis dea 
punne pe omu quât se pote mai des în relațiă cu 
Dumnedeu şi cu apprâpele său, de a'] moralisă 
adică, şi agueastă dltore que presupune un drept 
devine atât de uşâră 
lui Moysă. 

Legiuitorul mai facce un progres de umanitate 
în fav6rea quellui neavut. Vocea lui Dumnedeu 
se manifestă. Şi umanitatea o vedem crescând 
în versetul următor. 

CAPU 11. 

pentru neavut prin legea 

Vers. 4. «ar sufflet de vă ofteri dar spre sa- 
crificiu Domnului, semidale (lore de făină) vă 
fi darul său, şi vă revărsă peste dânsa olliu şi va 
suprapunne peste dânsa liban» In limba hebrai- 
că vorb'a sufflet însemnedă adesea sufflare, via- 
tă; şi la împregiurări excepţionali că qucea que 
se presintă aqui însemnâdă omu eu tutul neavut, 
săracu lipit, omu, cum dicem noi, numai cu suf. 
fetul. De aqueca noi în traducția n6stră adaos- 
serăm în parenthese şi vorb'a simplu dicând suf- 
flet simplu.  Quână omul n'are de nici unele, 
nici vită, nici passere, vă offeri făină, puțin oliu 
şi thămiie (liban). Cuvântul este qua tot omul 
să se deprindă cu oftranda que moralisă pe omu 
şi îl distinge din feră, şi fiă aqueca ori-quă! va fi, 
numai să fiă de bună voie, fiă şi obolul veduvei 
que face mai mult de quât sumele quelle mari 
alle opulenţilor; aqueastă idee se explică şi mai 

„bine prin versetul următor: 
Vers. 3. «....Vă punne sacerdotele memoria- 
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lul ei assupea altarului ; sacrificiu odâre de sua- 
vitate Domnului. Pentru neavut adică & de ajuns 
quă 'şi-a addusă minte, şi de aqueea offerirea lui se 
dice aqui memorial; şi vă fi bine acceput înain- 
tea Domnului. E de ajuns să nu se întrerumpi 
relația între omu şi Dumnedeu. 

Vers. 3. « Şi remasul din sacrificiu (din aquca- 
stă făină a scăpătatului... sânt al sântelor (este) 
din sacrificiurile Domnului...» La Barbari, la 
păgâni, în religia pharaonică, avuţii şi potenţii e- 
ră favoriți divinităţilor, hecatombele lutele de 
boi), taurii şi tot que representă opulenta şi a- 
verea eră de mare prețu. In mosaismu fina 
scâpătatului se vede numită sântă a sântelor a- 
dică quea mai sântă din tgte offeririle. — Yocea 
Domnului în adevăr se manifestă. 

3, 5, 6... pînă la 10 Verset. Se vorbesce de of- 
frandele de făină câptă sau de turte, Aquestea 
eră de trei feluri; cdpte unele în cuptor, aite în 
cartagine sau tigaie, şi altele pe grătar. 'Tâte 
ânst se queru azyme (nedospitej sau fâră aluat. 
Causa este quă prin fermentaţiă sau dospire 
fiind o înăgrire, începe o corrupțiă, şi nu eră 
în datină de a se offeri lui Dumnedeu nimicu que 
& corruptu: aqueasta ar' fi semnat că şi quând 
s'ar' fi addus spre sacrificiu carne stătută sau cu 
miros. În versetul următor legea & precisă. 

Vers, 41. « Tot sacrificiul que aţi offeri Dom- 
nului nu ] veţi facce fermentat (cu aluat) quăci 
din ori-que aluătură şi din ori-que miere nu veți 
facce spre a se arde carpose Domnului. 

12. «Că daru de premitie le veți pute offeri 
Domnului, iar assupra altarului nu se vor de- 
punne spre od6re de suavitate Domnului. » Tot 
que ajungea în fermentaţiă se vede interdit, pînt 
şi mierea que este un ferment, și în quare intră 
î6te musturile de fructe. Agquestea se putea ad- 
ducce spre usul sacerdoților şi se dicea daruri 
de premitie, nu ânsă spre ardere. Commentatorii 
îşi dau diverse cuvinte qua să justifice aqueastă 
interdițiă, şi s'o arate liberă şi neinfluenţată de 
nici o superstiţiă ; credem ânsă quă nici unul n'a 
înnemerit cuvântul. Cuvântul quel mai mare e- 
ste quă Moysă eră mai 'naintat în sciinţele phy- 
sice de quât sedlele ndstre moderne. Moysă dela 
început principiul vietei îl numesce Spiritul que 
se purtă peste ape; și aquesta este hydrogenul 
quel mii puru, etherul hellenilor, electricitatea 
quea mai pură,  Dela pervertirea 6menilor, şi 
resturnarea sciintelor, dela confusia minţilor que 
Biblia o personifică prin Babel, luară 6menii Reul 
drept Bine, Viţiul drept Virtute; uitară adică pe 
quel que este și se închinară la queea que nu 
există, idolii devenind dei ; aşă și sciințele luarb 
oxygenul que & principul agririi, corrupțiunii, îm- 
putirii, putrediunii, de unde eră principu al morţii, 
îl luară de principu al vieței; şi hydrogenul de 
undeeră principul sănătăţii, vietei, santității, spi- 
ritul sânt cu un cuvânt fecundator, şi vivilicator, 
îl luară de principu al morţii. 

Prin proserierea de a se adduece în sacrificiu 
Domnului ori-que vă fi fermentat sau agrit prin 
oxygen, Moys& nu facce de quât a protestă în con- 
tra innorantei, şi impietății 6menilor. Nu ni- 
micu d'amesticu între Adevăr şi Minciune, între 
Fiinţă şi Nimicu, între Quel que ete şi între prin- 
cipul morții. Tot que & macului, corrupt, 0xy- 
genat, tot que tinde spre neființă nu se pote offer) 
la altarul Quellui que este. 

Tot & symbolicu în Biblie, que mai mult prin 
semne şi embleme se exprimă.  Moysă proseriind 
aluatul, que eră emblema oxygenului, reprobă 
ideile pretinşilor sapienţi sau 'sacerdoţi ai secu-
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iului său que resturnasseră ordinea naturale, 
que din nefiinţe făcea ființe, din idoli Dumnedei, 
din Minciune Adevăr, din innoranță sciinţă şi din 
Oxygen que eră principul corruptiunii, făcusseră 
principu al Vieţei. Muys& qua să addueă sciin- 
ta a deveni quât se pote mai populară, făcă din- 
t'ensa o credință, Quăci a crede popolul inno- 
rant qucea que este adevăr şi dreptu, prin cre- 
dinţă ajunge la sciinţă sau la convicțid, quând a- 
junge a sc matori. 

Vers. 43. Vine apoi spre semnu de alliantă, 
de amicie între Dumnedeu şi omu, sarea que eră 
symbolul amicici şi credintei din ambele părţi 
între toți popolii Orientelui quând se făcea un 
pactu. «Si ori-que dar al sacrificiului vostru, 
dice textul iegii, cu sare șe vă seră: nu veţi în- 
cetă sarea testamentului (sau allianței) Domnului 
din sacrificiusile vâstre ; peste tot darul vostru 
veţi adducee (Domnului Dumnedeului vostru) 
sare.» 

Nici un deu imaginar al păgânătății, din cau- 
sa despotismului theocraticu şi monarehicu, nu 
se vede a facce allianţă, pactu cu omul dela egul 
cu egal, systema eră de a nu înălță din tina im- 
pilării pe popol; numai în Mosaismu se vede pre- 
tutindeni un Dumnedeu condescendent que facce 
allianță cu popolul în genere prin Abrabam şi 
alți patriarchi, şi cu fiă-quare individ în parte 
prin sacrificiu, unde sarea se presentă că între 
amici que stau la aqueeaşi masă. Quâtă cură şi 
provedere de a înălță pe omu, pe cetățean, pe 
tâtă dioa, la o demnitate mai mult de quât a unui 
rege, făcându'l prin sare asi adducece a minte 
la fiă-quare sacrificiu, qu5 omul pole ajunge pî- 
nd la divinitate. Quare lege, quare religiă a înăl- 
tat atâta pe omu? Vocea adevăratului Dumnedeu, 
que mântue popolii dela Pharaon dela servitute, 
se manifestă pretutindeni. 

CAPU III. 

Pină aqui s'a vorbit de sacrificiele de repentire, 
de quelle pentru spăllarea păcatelor, spre impă- 
carea cu Dumnedeu, cu consciința sa. In Capi- 
tolul aquesta se vorbesce de sacrificiele de salu- 
tariu : Busta smenpiov. Unii le numescu hostia paci 
ficorum, sacrificiuri de pace, de bună învoire- 
Aquestea se făcea spre semnu de recunoscință 
pentru o binefacere, pentru mântuirea, dintr'un 
pericol; de aqueea se dicea şi sacrificiuri de mân- 
tuire. Multi în limb'a germană le numescu freu- 
denopfer sacrificiuri de bucurie. Alţii le dicu 
sacrificiuri de iniţiațiă, de prefecţiă, quăci nu se 
puteă mâncă de quât de omeni curaţi. Pentru 
aqueasta se offeriă vite atât masculi quât şi fe- 
mine, ânsă cătă să fiă curate şi nemaculate. lar 
spre ardere de tot sau holocautose se adducea 
părţile que, pe de o parte eră quelle mai delicate 
şi simţitore, şi pe de alta quare eră. 6re-cum sup- 
părătâre la sănătatea Gmenilor în aquelle clime 
căldurose: aquestea eră seul de pe pântece, de 
pe rânichi, accoperitur'a de pe ficat şi renichii 
însuşi. - 

La aqueste sacrificie tot que eră bun spre 
mâncare, adică carnea şi grăssimea dintre dânsa 
şi nesuppărător sănetăţii, se lăssă a le mâncă 
quei que le offeriă spre sanctificare sau mai bine 
(uei curaţi; iar, cum disserăm, seul şi sângele 
que se strică curând în părțile locului aquellea se 
ardea, de tot pe altar qua să nu remâie spre mân- 
care 6menilor.  Raţia umană sau vocea divină 
se mai manifestă aqui că medicu în favârea să- 
n&tăţii publice. Seul şi sângele sunt numite în 
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adins partea Domnului destinata spre ardere, 
şi se dicu artos sau nutriment al Domnului, că 
şi quând ax fi dis quă Nalur'a sau elementele sau 
agenţii Naturci, Elvim sau Puterile atiragu sau 
assorbu de pe pământ miasmele, sau tot que & 
suppărător sănttăţii. De aqui în toţi timpii prin 
focu se ardea sau sacrificiu ardere de tot se fi- 
cea tot que putea infectă aerul. 

Vers. 16. «Si vă offeri sacerdotele pe altar că 
nutriment (arts) carpomă de odâre de suavilate 
Domnului. “Tot seul al Domnului este «Că şi 
quând ar” gicee: Provedinț'a assârbe sau risipesce 
tot que este nefavorabil sănătăţii şi vietei, 

Vers. 17. «Seul şi sângele nu veţi mâncă.» 

CAPU IV. 

Capitolul aquesta tractă a nume despre sa- 
crificicle spre spilarea sau iertarea călcărilor de 
lege, trădărilor que cu un cuvânt în Libliv se 
dicu păcate, şi adesea innoranle. 

Este de însemnat qub şi aqui şi airea Moys8 
numesce păcatul innoraria sau innoranţei îi uice 
păcat. loyst voi să adducă pe toți Israelitii prin 

| credinţă ia sciința Legii, și impusse o pedepsă 
pentru ori-que innoranţă. Vocea quare strigă din | 
quelle din întru alle Omului şi îi dice: «Lumi» 
«neadă-te qua să poți fi liber, quăci nesciinla te 
«degradă, te lassă în starea Bestiei, și prin urma» 
«re te prepară şi te adduce la servitute» vocea 
aqueea în adevăr este a adevăratului Dumnadeu 
que la păgâni“) la popolii que au fost guvernaţi   sub despotismul theocraticu şi monarchicu sau 
pharaonicu, nu s'a fost manifestat sau audit nici 
0 dată. Despotul voiesce a ţinne popolul în in- 
noranță qua să '] ţiiă în servitute. Dumnedeul lui 
Moyse, que nu eră nici decum: un deu imaginat 

„ după interesele potenţilor, nu o minciune sau o 
neființă, ci în adevăr, Fiinţa prin excellență, Icho- 
vah singurul quare în adevăr există, Dumneeul 
adevrat al lui Moysă quere pe popol luminat qua 
să pâtă fi liber, şi înaintea lui innoranţa este un 
delict, o călcare de lege, o crimă, un păcat cu un 
cuvânt. 

Călcarea legii cu quât vine de mai sus sau 
dela quei que sunt revestiți cu puterea, cu atâta 
în legea lui Moysă se consideră de un păcat mai 
mare, şi repararea ei cătă a se facce în publicu 
spre satisfacția societății întrege. 

Etă cum clasifică Moyst societatea; 
. Mai ântâiu de tâte, după Dumnedeu, aqui jos 

pe, pământ este Naţia que este numită Israel! 
adică învingătorul Deului sau al Idolatriei or Ty- 
ranniei, şi tarele cu 6menii (quăci aşă & omul li- 
ber și solidar cu apprâpele sâu, învingător de ty- 
rannie şi tare înaintea omenilor, vedi Biblice, ge- 
mese, capu VIII, pag. 40.) şi persona quea mai 
Sus pusă eră aquea pers6nă collectivă a adunării 
generali que representă Naţia sau pe Isracl, și 
quare se compunea de bărbaţii quei mai experi- 
mentaţi, quei prudenti şi sapienţi, quei mai con- 
siderați în opinia publică. Adunarea generale 
sau centrale que cătă a residă în capitală se nu- 
mid sanhedrim synedriu sau adunarea quellor 
vechi. Aquesta eră senatul suprem şi ellu re- 
presentă naţia întregă. Pentru quă ânsă repu- 

  

*) Si cu păgâni s'a întelles tot d'auna un popol 
e impilători şi de impilaţi, de despotţi şi de 

sclavi, unii sunt păgâni quăci împilă, şi alţii 
sunt assemenea de păgâni pentru quă se lassă   a se împilă).
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blic'a fu constituită federativă quă să potă dură, şi 
a nu fi expusă la despotismul quând monarehicu 
quând anarchicu al capitalei, fiă-quare semenție 
sau (inut or district fu dotat de un senat al seu 
particular sau secundar al bătrânilor fiă-quăruia 
ținut, cum şi fiă-quare commună fu dotată de un 
consiliu al stu particular, de o adunare a sa pu- 
blică que se numi synagogă cwzyayă şi quare 
însemneadă tot adunare que avea și dreptul şi 
datoria. de a se adună în dioa repaoselor, adică 
sâmbăta (gubci sâmbătă dioa repaoselor vă să di- 
că, şi fii aqueasta quare vă fi, nu mai să fă a 
s&ptea). 

Senatul suprem şi central al capitalei eră pre 
sidat de Archiereu sau de primul sacerdote, qua- 
re că president eră prima persână dintre senatori 
sau quei mai vechi; iar că unul dintre toți sena- 
torii, eră a doilea persână pe lingă senatul în- 
tregu. Mai întâiu de tote assembleea generale 
şi a doilea după dânsa presidentele ei. 

Aquesta. se numiă Meșial, adică Mesia sau 
Unsul, quăci numai ellu luă ungere la investitura 
sau sacrarea sa. 

După Archiereu al treilea gradu eră al princi- 
pelui que se numiă Nassi, que însemnă capu, 
Principii eră capii fiă-quăria semenții sau cum 
ammu gice noi capii districtelor, ei împliniă funcţia 
nu numai de pretecţi, ci şi de duci căpitani în res- 
belle;  Nassi sau capu se pută mai vîrtos dice 
ducele sau judele general que conducea şi judică 
şi administră Naţia întreagă, adică capul capilor. 

După principe sau după Nassi vine tot omul 
privat, tot cetățeanul, quărui în termeni bibliei, 
pretutindeni se ice su/flet, mai vîrtos quând eră 
obscur scăpătat, după cum dicem şi noi, omu cu 
sufletul queliui que n'are nimicu, quellui săracu 
ipit. : 
Pa început, după cum sa vădut în Exodu 

Moys6 ţinu locu de tâte; ellu ducea sarcin'a tutu- 
lor, -ellu fu şi duce supremu, ellu şi sacrificator, 
ellu şi administrator, ellu dătător de lege, ellu 
judele supremu, ellu orator publicu sau prophei, 
ellu medicul general, ellu architectul que dette 
planul tabernaculului.  Impilat sub multa greu- 
tate a sarcinelor, ajunge pină a strigă ; « Incovo- 
iatu-m'am subt atâtea bâtă» de capu, şi cadu sub 
greutatea lor! » 

Și airea iar strigă: 
«Ah que sarcină appisătâre! nu 0 mai pot 

ducce.. . Ardică'mi viața, Dumnedeule !» 
Prin urmare spre a 'şi mai descărcă sarein'a 

disse către tot popolul adunat: 
«Luaţi (sau allegaţi) dintre semenţiele vostre 

bărbați sapienti, prudenţi, şi considerati (în opi- 
nia publică) şi îi voiu punne în capul vostru. » 

Şi popolul mulţumit fârte de proposiţia lui 
(pentru quă se bucură tot popolul quând se vede 
quă este considerat că personă şi quă intră în 
possessia drepturilor salle de alegere), îi res- 
punse: 

« Queca que tu ne spui este din quelle mai bu- 
ne que pote fil» că şi quând ar fi gis: noi pind 
acum nam mai audit de una că aqueasta nici 
vam mai vădut la nici un popol! 

Ast-fel sarcinele se împărţiră, şi senatului sau 
quelloe vechi se dette sarcina de representanţi ai 
Națiunii; lui Aaron sarein'a de primul sacerdote 
şi de president al sanhedrinului sau al adunării 
generali, la fiă-quare semenţiă se allesse un capu, 
și apoi capi peste mie, capi peste sută, capi peste 
dece, 

Din aquestia se compusse guvernul aquestei 
republice federative, compuse din doă-spre-gece 
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republice alle queilor doă-spre-dece semenții. Ie 
aquest guvernu se vede quă a judică, a admini- 
siră, a conducce, a representă naţia nu însemnă 
că la păgâni posiţiuni lucrative sau salariate, ei 
în adevtr o functțiă, o datorie de împlinit”) o sar- 
cină; foncționarul eră un servitor al publicului. 

Aşă pe quât funcţia eră mai înaltă pe atât da- 
toriele ei eră mai mari şi mai numerâse, si pe a- 
tâta călcarea legii din partea foncționarului eră 
spre mai mare perdere a societăţii. A căleă le- 
gea un omu privat, un omu obscur şi scăpătat, un 
biet suflet, se puteă iertă mai facil; legea eră 
mai indulgentă. Aquesta quând își cunoscea căl- 
carea sa de lege sau quând călcarea se făcea cuno- 
scută, nu eră aşă muit dator spre a facce reparaţiă. 

Quând legea ânsă eră călcată de capul unei 
semenție, sau al naţiunii, şi se invederă călcarea 
ei, amend'a lui eră şi mai mare. 

lar daqua, primul sacerdote călcă legea, răul 
fiind mai mare pentru publicu, scandalul fiină 
mai mare, reparația sau satisfacția publică câtă 
a se facce solemnelă, pedeps'a sau amend'a aque- 
Sluia cătă să fiă şi mai mare, 

lar daqua generala adunare întrâgă sau în 
majoritate ajungea a călcă legea, a commilte vre- 
0 errdre, errorile adunării eră numite înnorărș 
sau înnoranie, întunericu, chaos, peire, calami- 
tate publică ; pentru quă un individu singur pote: 
adesea călcă legea din sciinţă pentru interes pri- 
vat sau pentru vre o resbunare; o assemblee ân- 
să întregă, unde membrii sunt solidari, unde fiă- 
Quare 8 dator a deschide ochii guellui-lalt, unde 
fiă-quare questiă se cuvine a se discută matoresce- 
şi îndelungat, a comimitte o errâre, în adevăr & 
un Întunerecu, un chaos, o orbire, o innorare ; 
Reparaţia que se cuveniă a dă ea în publicu quând 
se învederă errgrea ei, cătă a se face, cu mare so- 
Jemnitate, amend'a onorabile la quare eră supusă 
eră mai mare 0e quât a tutulor. 

Şi daqua o dată legea spre a fi garaniită a că- 
tat ă deveni relege sau religiă, adică lege strîns 
legată, sanetificată înrădăcinată în fundul inimelor 
nâstre, pedepsa sau amenda pentru fiă quare căl- 
care cătă să ia formele quelle mai publice şi so- 
lemnele, adică religidse. 

Scopul legiuitorului nu fu nici de cum o ma- 
nic sau o mâncărime de a pedepsi pe quei que 
calcă legea sau adducu daună societății, guât de 
a adducce la repenţire pe aqueslia, de ai facce 
a 'şi spunne păcatul sau călcarea legii în publicu, 
şi de a se deprinde ast-fel din gi în dia deveni 
mai buni şi mai prefeeți. Pedeps'a dar sau amen- 
da se prescrie a se facce prin sacriliciu în aintea 
publicului ; quăci objetul que se sacrifică se per- 
de şi prin urmare este o amendă pentru quel qua- 
re este îndatorat a'l facce. 

Să ascultăm acum textul legii: 
Vers. 47. şi 48. «ar de vă păcătui fără de vo- 

ie vre un sufflet, unul din Popolul țerrei ... vă 
adducce oftrandă o i&dă dintre capre . . » Omului 
privat, omului cu sufletul, cum amn gis: ise împune 
pedepsă mai uşoră, o singură i€dă sau şi o 'gnâilă 
după cum se vede în Verset 32. , N 

Tot ânsă que este mai remarcabil & qud nici 
pentru principe, nici pentru primul sacerdote, 
nici pentru assemblee sau adunarea generale în- 
tregi, Dumnedeu nu se vede aşi de indulgent 
că pentru omul quel scăpătat şi obscur. Toţi ca- 
tă să adducă o offrandă mai mare că o datorie 
spre satisfacția publicului, si Dumnegdeu se vede 
  

*  Fungor, fungi. A împlini 0 sarcină, o da- 
toria, a se oceupă de densa și a o termină.
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indiftereni, la offranda neavutului, ânsă se arată 
quă o acceptă cu mulțumire. Numai la offerirea 
neavutului la aqueastă impregiurare legea dicce 
quă este odâre de suaviiate Domnului. 

Vers. 31. «... Si o vă offeri sacerdotele pe 
altar spre odâre de 'suavitate Domnului.» 

Principele pentru quă ă capu şi dela dânsul 
se quere a ţint legea mai mult de quât omul 
privat, ellu quând i se învederă păcatul, cătă a 
adduece spre sacrificiu sau ardere de tot înaintea 
publicului un iedu: «lar de vă p&cătui prinei= 
pele în contra vre unuia din tâte preceptele Dom- 
nului... şi se vă cunâsce păcatul în quare a pă- 
cătuit, vă adducce drept oiirandă un iedu dintre 
capre mascule nemaculat » (Vers. 22 şi 23). 

« Şi se vă rugă pentru dânsul sacerdotele de- 
spre păcatul lui, quare se vă iertă lui. » (Vers 26). 

Pentru principe că şi pentru omul privat nu se 
vede la ceremonie spre rugă de quât un simplu levit 
sau un sacerdote. Păcatele lor nu sunt aşă de 
desastrose pentru societate că alle Archiereului, 
şi mai vîrtos alle generalii adunări; numai aque- 
stea se cuveniă a fi recunoscute, mărturisite, 
mustrate şi reparate în puLlicu înaintea Națiunii 
întrege. Aqui se vede executând ceremonia şi 
rug'a însuşi Archiereul în quare se personifică 
Naţia, să ascultăm textul Legii. 

« De vă păcătui archiereul guel Uns din queea 
que păcătuesce popolul, vă adducce pentru p&- 
catul său în quare a pecătuit vilel dintre boi ne- 
imaculat, Domnului pentru păcatul său. (Vers. 3). 

Aqui primul sacerdote ânsuşi executa cere- 
monia, şi offranda lui este un taur, quăci vitellu 
dintre boi, taur va să dică în limba hebraică. Seul 
şi amândoi rânichii şi învălitur'a de pe dânşii, 
quea de pe copse şi quea de pe ficat, se offerescu 
la altarul arderii sau carposii că şi la sacrificiele 
de saluiariu. , 
" «lar pellea viţellului, și (6tă carnea şi capul, 
şi extremităţile lui şi cu pântecele şi. cu fmul 
(baliga) — Cu un cuvânt vițellul întregu îl vor 
ducce afară din castre în locu curat unde se re- 
versă cenuşa, şi îl vor arde tot peste lemne în 
focu, peste revărsarea cenuşei se vi arde (Vers. 
44 și 42). 

Tot € symhbolicu în Biblie iar o inai repătăm. 
Călcarea legii de către Archiereu, repentirea dus- 
pre dânsa, sacrificiul sau amend'a începe dela 
Verset 3. şi se termină la Vers 12. numer cu qua- 
re se închiee dodecada sau gamma quea mare 
sau numărul semențielor lui Israel, al guărora 
representant general eră Archiereul. Pedepsa sau 
amenda aquestuia i se impune mai mare, ellu &n- 
suşi & dator a sacrifică în publicu, adică a şi re- 
cunâsce şi mărturisi culpa, amenda lui €& mai 
mare de quât a omului privat şi de quât a prin- 
cipelui, ellu adduce un taur în sacrificiu, şi tau- 
rul cată a] sacrifică de tot, a nu mai remâne ni- 
micu dintr'ânsul, ai arde de tot, pînă şi pellea 
şi osele şi intestinele lui, şi a le arde afară din 
castre, afară din cetate şi peste revâărsare tutulor 
cenuşelor adică remăşitelor din tote sacrificiele 
pentru păcate.  Afard din cetate şi suvenirea căl- 
cării de lege a Archiereului, că pulberea şi că ce- 
nușa să se spulbere ja vânturi scandalul que a of- 
ferit archiereul. Pedepsă exemplară, umilitâre, 
şi plină de repentire, promitătâre de îndreptare. 
Cu Vers. 12 se închice şi păcatul şi rentregirea, 
Archiereului. - 

Să vedem que gice textul legii şi pentru căl- 
carea preceptelor ei din pastea generalii adunări 
întrege sau majorităţii ei. 
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Vers. 13. «lar de vă înnord tâtă synagoga lui 
Israel e 
vă offeri dintre hoi, vițel nemaculat. ..... n. 

« Si vă ducee sacerdotele guel Uns din sân- 
gele viţellului în Tabernaculul mărturiei, 

47. « Şi va tinge sacerdotele degitul său în sânge- 
le viţelhilui şi vă asperge de şepte or; în ainiea 
Domnului în faca catapetasmei sanctuarului. 

20. «Si vă facce vitellul după modul cu quare 
a făcut şi viţellul quel pentru păcat... şi se va 
rugă pentru dânşii (pentru membrii Adunării) şi 
se vă iertă păcatul lor. 

23, « Si vor duce vitellul tot afară din castre, 
şi vor arde de tot vitellul, după cum au ars şi pe 
quel d'ântâiu vițel. Păcatul synagogei este (a- 
questa).» 

Cu numărul 13 începe călcarea, Legii, de că- 
tre Adunarea generale, errdrea ei, sau trădarea 
ei în aintea Naliunii. Număr fatal în credințele 
orientali, număr sinistru. 

Călearea Legii de către adunarea generale o 
numesce innorare, orbire, întunerecu, chaos, 
distrucţiă , catastrophă. 

Amenda ei & mai mare şi de quât a Archie- 
reului, a presidentelui ei; Textul quellor şepte- 
deci vorbesce cum vădurăm de doi tauri, unul 
pentru păcat şi altul pentru spălarea păcatului. 
La Cap IX, Vexs. 4 se vorbesce de un taur, deo 
turtă şi de un Ţapu. | 

Amenda ei se face cu mare solemnitate în pu- 
blicu şi pentru dânsa se râgă &nsuşi Archiereul 
que personifică Naţia ; se rogă adică Natia într6- 
gi prin Archiereu.  Objeteie offerite se ardu de 
tot afară din cetate, la locul cenușelor. Şi quasă 
se r6ge Naji.. prin Archiereu este semnu quă sin- 
gură 'şia cunoscut orbirea sau innoranț'a singură 
“şi a cunoscut păcatul commis în perderea gene- 
rale. Aqueastă ceremonie prin sacrificiu eră un 
semnu de repentire a Adunanţei, de reparaţiă, de 
a desfacee adică que a făcut printr'o protestaţiă 
publică din partea €nsuşi a quellor que au com- 
mis delictul, vulnerând Naţia în quelle mai vitali 
alle ei. ' 

Nimicu nu & în stare a garanti legea atât de 
tare şi atât de durabil că divina idee de a deveni 
relege. De quâte ori se usurpă libertățile publi- 
ce de puterea sau administrativă sau legislativă, 
relegea, le assigură din nuou prin îndatorirea u- 
surpatorilor de a facce amendă onorabile. 

De quâte ori commit nisce errori grave adu- 
nanţele generali din timpii moderni! şi errorile 
lor devin lege fără a se pute desființă de quât de 
'şi vor expunne cetățenii viața eşind cu armele 
pe baricade! Que garanţiă au libertăţile publice 
daqua, cetăţenii qua să 'şi le appere sunt nevoiţi 
sau de a 'şi expunne viaţa sau de a plecă capul 
la jugu şi a se suppunne? 

La guare popol al antichităţii sau din quelle 
moderne se pâie vede nisce assemenca institu- 
țiuni? Unde libertățile publice au fost garantite 
atât de tare? Quare lege sau religiă a pus pînă 
la Mosaismu şi pînă la Christianismu pe. Dum- 
nedeu ânsuşi garant şi appărător libertăților O- 
nului ? Nici o revoluțiă nu se vede în Israel spre 
a 'şi conquistă libertățile pentru quă sunt garan- 
tite; cetățeanul Palestinei n'a luat armele în mâ- 
nă de quât qua să appere 'egea şi Patria de străini, 

Reparaţia que Assembleea & datore a facce 
la errotile salle ne ă de mare exemplu notă Ro- 
mânilor, quari dela Radu Negru, după cum am 
arătat în Issachar pag. 5 şi 6 n'avurăm de fond al 
loginirilor nâstre de quât Pentateucul. 

al
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Mai de unădi la 14 luniu Majoritatea Adună- 
rii representanților nostri commisse o errore din 
quelle mai grave în contra drepturilor şi fericirii 
locuitorilor aquestei ţărre, dând facultatea străi- 
nilo» neîmpământeniţi âncă de a 'şi cumpără mo- 
şii. După votul que dette aqueastă majoritate, 
peste 50 de anni tâte pământurile ţărrei, afa- 
ră de moşiele monăstiresci, vor fi alle străini- 
lor. Românii vor remân€ că în Transylvania în 
aintea Saşilor; Românii vor remân€ iloţii străini- 
lor. Daqua străinii neîmpământeniţi pota cum- 
pri după aquest vot dela 14 luniu, daqua unul 
cumpără, quci quare legiuiră o assemenea vân- 
dare, după tote cuvintele şi materiali şi morali se 
nuineseu vendători ai Tărrei. Quea que nu puii 
facee âncă Turcia dela Bajazet pină astădi ; queea 
que nu putu facce Russia în 150 de anni dela 
Petru I pînă astădi în septe sau opt campanii 
succesive, sacrificând milliâne de 6meni şi mil- 
liarde de bani ; queea que n'a putut facce Austria 
şi cu forţa şi cu diplomaţia sa, facilită şi împlini 
aqueastă majoritate de 36 voturi. 

Que fatalitate ! qua să se commită o asseme- 
nea votare atât de răpede şi spontanee la 14, a 
cătat înțellegerea să fiă dela 13, tot dela un nu- 
rn&r fatal şi sinistru, tot dela Numărul ludei! cu 
diflerință quă numărul voturilor fu queva mai 
mare. de quţt al ârginților pe quare fu vândut 

* Mântuitorul Lumii. 
Qua să se repare aqueastă errdre gravă, nu 

& alt midlocu de quât a se repenti Adunarea, a'şi 
recunâsce culp'a, a desfacee queea que a făcut 
printr'un sacrificiu fiă-quare al intereselor que 
“au avut la aqueastă faptă. Afară din capitale la 
locul cenușelor ori-que maculă a representanților 
Națiunii. Si Natia îi va bineeuvântă, şi Dumnc- 
deu îi vă ieită de păcatul lor. 

Votul nu s'a dat pe facă, numele nimului nu 
este cunoscut din aquesti 36, precum nici al quel- 
Jor-din minorilate, “Tot que se scie este qu DD. 
Tell şi For, și deputaţii Muscellului au appărat 
cu căldură pin la lacreme pământul Românilor. 
Ondre şi binecuvântare aquestor bărbaţi și tu- 
tuior quellor 22, 
cem. Ondre assemenea şi binecuvântare şi ier- 
tare întregă şi majorităţii de 36, de se vor repenti 
de repedea lor faptă. 

CAPU V. 
In aquest capitoi se tractă despre delietele în 

jurăminte şi mărturii, despre delictele commise 
prin atlingere de mortăcine sau de objete necu- 
rate, ce nerespectul către quelle sânte şi de tu- 
rarea lor. Pentru fiă-quare din aqueste delicte 
se determină amenda sau sacrificiul. 

N'avem nici o însemnare a facce la aquest ca- 
pitol; tâte versetele se înțellegu de sine, după ex- 
plicaţia quellor precedenţi.  Quei scăpetaţi și 
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aqui ed prelutindeni sunt mai scusabili. 
Aguest capitol, după septaginta şi Vulgate. se 

termină la versetul 19, unde după versiunea he- 
braică continuă cu şepte Versete din capitulul ur- 
mător VI şi prin urmare coprinde 26 de versete 
prin quari se termină prima parte a aquestei cărţi. 

CAPU YI. 

Unnătorele şepte versete sunt: continuaţiă din 
capitolul de sus Y, despre delicte, quăci dela 
"versetul 8 începe materie nuoă despre holocautose 
sau ardere de tot. 

Vers. 2, «Sufilet de vă păcătui şi trecând cu 
vederea vă trece peste precepiele Domnului și 
vă minți quelle către appropele stu în deposit 
sau despre soţietate sau despre răpire sau quă a 
nedreptăţit în quevă pe apprâpele seu; 

Vers. 3.: «Sau quă a aflat vre un objet per- 
dut şi vă minți despre dânsul, şi vă jură strâmb 
despre vre una din tâte quâte ar facee omul în 
quât să păcătuiască în aguestea ; 

Vers, 4. «.... Vă întâree înapoi răpirea que 
a răpit sau nedreptatea que a nedreptăţit, sau de- 
positul que s'a depus lui, sau ohjetul perdut que 
a fost aflat; | 

Vers. 5. « Despre tot lucru despre quare a ju- 
rat strâmb, vă restitui objetul întregu şi a cincia 
parte dintr'ensul vă adaogi pe dassupra; a cui 
este i se vă restitui în dios în quare se vă învederă. 

Vers. 6. «Şi despre delictul său vă offeri Dom- 
nului un ariet€ dela oi nemaculat de prețul după 
aquea (faptă) în quare a nelegiuit (ducându'l) la 
sacerdote. 

Vers. 7, «Şi se vă rugă pentru dânsul sacer- 
dotele înaintea” Domnului şi se vă iertă lui des- 
pre una din i6te quâte a făcut şi a nelegiuit. » 

Aqui este vorba despre attacale la proprie- 
tatea altuia, din partea quellor cu sufletul adică 
a neavuţilor sau prin fus or răpire, sau prin min- 
lire, sau în assogiațiă, sau prin nedrepiate Ia ju- 
dicată, sau prin aflare în drum şi nerestituire, 
sau prin mărturie mincin6să sau jurare strâmb; 
ori-que attacu la proprietate este considerat că 
o ofiensă către Dumnedeu însuşi, că o trecere 
cu vederea injuri6să peste preceptele lui Dum- 
nedev, că un disprețu din quelle mai condamna- 
bibi; textul se exprimă prin verbul îndoit: Şi 
trecând cu vederea ad, trecce. Quel que attacă 
proprietatea, este condamnat ă dă înapoi objetul 
luat; și pe Wassupraa cincia parte din prețul iui, 
şi âncă pe d'assupra un ariete spre amendă sau 
sacrificiu de preţul objetului Ensuşit cu nedreptul. 

Despre ariete, Septaginta se exprimă qud se 
cuvine a fi de preţul objetului în quare s'a com- 
mis delictul.  Versia hebraică dice: «de stima- 

"ţia ta» adică depretul quare tu Moysă sau judele 
vei află cu calle. 

. 

II. 

TSAW. 
De aqui începe a doa parte a aquestei cărţi. 
Vers. 9. «... ccă doctrin'a holocautosii .... » 

Arderea de tot este o datină forte vechie. Ammu 
arăta! quă primul pas dela quare începă omul 
a se moralisă, sau a se umanisă a fost începutul 
de a dă, şia da detot vă să dică a sacrifică, a 
"facce sacru un objet, a nu se mai attinge de dân- 
sul. Ia dela copillu un objet que îi placce que 
is & scumpu, şi vei vede cu que dor şi cu quâte 
îuspine şi țipete se uită după dânsul!" Putere de 

ar! av6 ar” fi în stare să uccidă în aquea nema- 
turitate a etăţii.  Selbaticul, Barharul 8 un co- 
pill cu putere de Hercule. 

Quând ajunge quinevă a facce pe copillu a dă 
de bună voie dela gură șia se lipsi pe sine de 
objetul plăcut sau de quare are necessitate, a fă- 
cut un pas mare spre al moralisă, semânța mo- 
valei a prins dejă în inim'a lui şi vă dă o dată fructe 
forte pretiose. 

Qua să ici o dată din mân'a sălbaitcului, ani-
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malul que şi la vînat sau prins pentru fdlele său, 
sau qua săl faci a nu si mai întâree vorba 
înapoi, sau a nu mai avâ nici o speranță despre 
objetul que a offerit o dată, cată să "1 faci a, vede 
singur cum îl consumă flacărele, a '1 ved6 singur 
cum se înalță cu fumul către ceruri! Aqueasta 

„În adevăr va să dică perderea unui objet fără 
speranță de a "| mai ave, aqueasta în adevăr vă 
să dică sacrificiu. Primele sacrificie dară fură 
arderi de tot, holocautosi. 

Aqui credem quă este locul de a arătă diffe- 
rință între holocautose, holocautomă, şi holo- 
caustu, între guari, quei moderni se par” quă nu 
facu nici o distincţii. Holocautose este acția sau 
punerea În lucrare spre a se arde de tot un objei, 
durata execuţiunii dela început pînă la finit, de- 
la prepararea focului și junghierea victimei pi- 
nd la adducerea ei în fum. şi cenuşă.  Holocau- 
tose, pe limba n6stră se pote traduce prin ardere 
de tot. — MHolocautonua este ohjetul destinat 
spre a se arde de tot. Prin holocautose, se exe- 
cută holocautoma. — Holocaustu este objetul 
destinat în holocautomă după que s'a ars de tot. 
Spre exemplu Abraham 'şi a destinat pe filiul său 
Isaae de a'l facce holocautomă; ânsă pentru 
qud nu sa urmat holocautosea sau execuţia ar- 
derii. Isaac n'a devenit bolocaustu, ci arietele 
sau berbecele despre quare vorbesce Biblia. 

Prmiele sacrificie au cătat să se facă prin ho- 
locautose sau arderi de tot. După que se mai 
deprinsesseră 6menii cu a perde fără speranță din 
vitele que le eră necessarie spre nuirimentul lor, 
începură şi sacrificiele de înfrățire, de pacificare, 
de dare dela unul la altul, de participare la a- 
queeaşi masă cu mai mulți. Aquestea se făcea, 
înjunghiând victima, şi părţile ei que nu eră fa- 
vorabili sănătăţii sau quari eră suppuse la o cor- 
'rupțiă mai răpede se ardea de tot, iar carnea se 
împărțiă între 6meni sau se mânci la aquella'şi 
ospățu de quei competenţi, sau se d* 6 parte sa- 
cerdoților şi alta o luă olferitorul spre usul său 
şi allor săi. După împregiurări, după locuri şi 
după datine. 

Moysă afl sacrificiele în us pe ia toți popolii, 
şi ale desfiinţa eră si cu neputinţă şi fârte ne- 
înţelept, Cu desfiinţarea lor ar fi cădut 6menii 
la o stlbătăcie şi mai erudă de quât quea primi- 
tivă.  Moys6 darb le utilisă pentru marele său i- 
deal, le'perfecționă, le pune pe un drum cum să 
ajungă într'o di sacrificie de laudă, sacrificie de 
aquellea al quărora altar este inim'a Omului. 

Să ne înturnăm la textu «Eecă legea holocau- 
tosii.» Vorba lege unii o traducu prin doctrină. 
În hereesce Zora este numele Pentateucului 
îniregu; se dice ânsă şi ori que ordonanţă fon- 
damentale, ori que preceptu. Aqueilaşi înțelles 
are şi la noi vorb'a Lege, quăci însemnegă şi 
cartea sau totul legiuirilor, și un articol singur 
de lege şi însuşi Religid. 

10. Vers. «Si vă revesti sacerdotele tunică 
de in, şi feminal de in vă punne împregiurul cor- 
pului seu, şi vă luă catarcaposea que o vă con- 
sumă focul (adic) holocautosea lângă altar. » 

Tunice sau vestminte de in purtă sacerdoții 
Egypteni. Hebreii eră deprinşi cu aquestea. în a- 
tâtea generaţiuni, şi pote quă vor fi venit cu a- 
queastă datină în Egyptu. Horodotu dice îzBăza 8: 
poptovae oi isptzs Jwvhy zai unodfpara Bu3ua. (lar sa- 
cerdoţii pârtă vestmânt de în şi călcăminte bybline 
adică de papyr sau plută. Cartea ÎI cap. 37). Au- 
torii latini numescu quam în rîs pe sacerdoţii E- 
gyptului pâriă-in, după cum Francesii astădi 
numescu pe preoţii lor bas-bleu” (calte albastre), 
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Moysă a fost fârte radical; ar' fi dorit în noua sa 
sogietate să nu mai remâie nici o suvenire din 
soţieiatea, vechie a Păcatului, din societatea pă- 
gână. N'a conservat de quât quelle stricte neces- 
sarie, quelle que rația umană pretutindeni află de 
folos sau propriu spre us sau commoditate. Vest- 
mintele de in se spală. mai facil, şi se curăţă de 
maculele de sânge sau de alte necurăţiri que pro- 
vin dela înjunghieri şi sacrificie. 

Vorb'a hellenică zprozedzs ammu tradus'o prin 
feminal. Aqueasta este queea que astăţi se dice 
ițari, călțuni, ismene. Ad litteram maoroxe)s vă 
să dică din pregiurul cracilor adică vestitura 
que accopere cracii. La mulţi popoli nu eră şi 
nu este âncă un scrupul mare de a se vede pici6- 
rele sau cracii pînă sus. Moysă prescrie sacerdo- 
ilor feminaliele sau iţarii que mai ânttiu fură nu- 
“mai o îmbrăcăminte a femeilor. 

« Şi feminal de in vă pune în pregiurul corpu- 
lui săi.» Textul hellenicu dice: azi zeptoveăts d 
voy Evâuserar ză câina aimâu. Din vorbă în vorbă se 
traduce prin « şi cu feminal de in vă îmbrăcă cor- 
pul stu.» Vorba îmbrăcare vă să dică a se acco- 
peri dela brâu în jos, peste amândoi cracii îm- 
pregiur, aşi pune brachele fparta sau ismenele. 
Şi aqueasfă ânsuși a fost ideea legiuitorului, mai 
vîrtos qud dice vd îmbrăcă corpul seu, şi vorb'a 
corpu în limbele primitive că şi în a nâstră vă să 
dică spre decenţă părțile que nu se cuvine a fi 
vădute. Românul cu îmbrăcat şi desbrăcat în- 
țellege quând are sau nu are nădragi. * 

S'a vădut âncă qud nu sufere qua altarele să 
fiă sus spre a se sui sacerdoteie pe trepte și a 
lăssă a vedE închinătorii de jos queea que nu se 
cuvine să vâgă. Decenţa se vede pretutindeni re- 
commandată de legiuitorul hebreu. 

Se vede în aquest verset vorb'a catacarpose, 
que se explică prin holocautose. Carpose vă să 
dică assemenea o sacrificare în sens general de 
ori-que objet necossariu, de ori-que fruct, pro-= 
duct sau proprietate. Catacarpose vă să dicii sa- 
crifica”e de tot; şi aqul se întelege pînă a remâ- 
n6 cenuşă. De aqueea unii traducu phrasca: «ca- 
tacarposea que o vă consumă focul (adică holo- 
cautosea) de pe altar şi o vă depunne lângă altar 
jos» o traducu prin şi vă lua /sacerdotele) ce- 
nusa în quare s'a redus holocaustul (objetul 
ars) ete. Noi furăm fedeli textului qua să pu- 
tem av& oceasia a vorbi de anticele datine mosai- 
ce. Ideea, este quă victima după que se vă arde 
de tot şi vă fi redusă în cenușă, sacerdotele să ia 
aquea cenuşă de pe altar, şi so depuiă jos pînă se 
vă desbrăcă de vestmintele în quare a, executat 
arderea de tot, şi vă revesti altele, şi apoi să trans- 
porte cenuşa afară din castre la locu curat, du- 
pă cum se arată la verset 44. 

12. Vers, «Şi focu pe altar vă arde assupra 
lui, 'şi nu se va'stinge, şi vă arde sacerdotele pe 
dânsul dimineața dimineata, şi vă aşedă peste 
dânsul holocautosea şi vă punns peste dânsul se- 
ul de salutariu. » 

13, «Si focul în perpetuu (în tot d'aunaj va 
arde pe altar, şi nu se vă stinge.» 

Cum să nu se mai stingă focul? Unii vorbind 
de focul eternu de pe altarele anticelor au înțel- 
les un focu miraculos que de sine este eternu și 
nu se mai stinge. Aqueasta ânsă eră o imagine 
a focului intellectual sau mysticu que în eternu 
viadă şi vivifică tâte= Cultul focului que derivă 
din sdre fu din quelle mai antice după que eşiră 
6menii din cultul feticelor sau al iesmelor de pă- 
puse. Feticismul fu primul cultu material; şi 
quând prin Sabeismu se întruduse cultul spiritu=
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al, imaginea divinității fu s6rele, stellele, lumin'a 
şi căldur'a. Din amestecul sau maritagiul ague- 
stor do& culturi material şi spiritul eşi pe deo 
parte că un fruct că un resultat, idolatria helle- 
nă şi romană que appropid pe omu mai mult de 
Divinitate, şi pe de alta, după doctrinele mo- 
saice eşi Anthropomorphismul que uppropid şi 
mai mult pe omu de divinitate. Îdolatria helle- 
nă, şi Anthropomorphismul mosaicu se vedu quă 
au aqueeaşi origine în Egyptu între liberalii a- 
quellui timpu de acolo. (na fu addusă în Gre- 
cia de Cecrope şi aliul în Palestina de către 
discepolii lui Moysă. De aqueeaşi origine fiind 
aqueste doă doctrine, au cătai să 'naintede în pa- 
rallel spre liberarea sau mântuirea omenirii, şi 
progresând fiă-quare cn secolii au cătat să se în- 
tâlnescă o dată prin Christianismu şi Platonismu. 

Eată păşirea sau progresul religiosităţii. A- 
queasta este una şi agueeaşi, şi păşasce spre per- 
fectiă cu seculii. Mai ântâiu la sălbatici se vede 
Felicismul, la Barbari Sabeismul, în amendoă 
aqueste doctrine domină Theocraţia. şi Monarchia 
absolută. Idolatria helleno-romană şi Anthropo- 
morphismul, representă republic'a aristocratică, 
şi republic'a democratică, cu un cuvânt represen- 
tă anthropolatria, que din que în que tindea spre 
usurarea împilatului şi neavutului.  Christia= 
nismul împlini legea, scopul lui este ptochola- 
tria, adică de a vede pe Dumnedeu şi al adoră 
în quel scăpătat și neavut. Predioa inaugurării 
Christianismului fu învierea, lui Lazar prin quare 
se personifică Popolul. Eat5 dar quelle mai dis- 
tinctive etape alle Religiosităţii: Theolatrie, — 
Îdolatrie,— Anthropolatrie—Ptocholatrie.  Doc- 
trin'a Christiană & o theoriă al quăriia principu 
& charitatea;, şi practica ei sau realisarea ade- 
văratului Christianismu vă fi attunci quând vom mu 
întră în er'a Garantismului, quând omu cu omu 
vă fi solidar, şi popol cu popol spre a prepară 
callea către Harmonia sau fericirea promisă. Quând 
vă fi ânsă aquea epochă? Attuncia quând Evange- 
liele în locu de a fi scrise în cărţi, vor fi scrise în 
inimele n6stre. Se vede în legile quelle mai 
vechi alle Romanilor pedepsa cu mârtea pentru 
ori quine își vă înjunghiă şi mâncă vita de la- 
bâre, că boul şi vaca. Pentru que să fii legea 
aşă de aspră? Pentru qud Gmenii attunci eră 
forte apprâpe de starea sălbaticului. Nici de cum 
nu'şi vedea interesul, nici de cum nu vedea mai 
departe ; pentru ei, că şi pentru sălbaticu, că şi 
pentru (ră, vita eră bună numai de mâncat, şi 
atâta tot. Legiuitorul vedea folosele que putea 
ave omul dela labârea vitei şi dela laptele ei. 
Doi boi şi o vacă putea nutri o familliă mai multi 
anni, unde înjunghiaţi şi mâncaţi putea fi nutri- 
mentul numai pentru quâte-vă dille. Legea sa 
scris; âns& quâți seculi şi de quâte ori vă fi fost 
călcată, şi quâli 6meni se vor fi condamnat la 
mârte pînă să ajungă fiă quare a cunâsce folosul 
que îi adduce conservarea vitelor? Astădi nu mai 
ă necesitate de aquea lege, pentru qud din expe- 
riența de atâţia secoli fiă-quare îşi cunosce folo- 
sul său. De altunci se ţine şi în adevtr se res- 
pectă sau se practică. aquea lege romană, de 
quând nu mai există în nici o condică de quât 
în inim'a Omului. Românul sătean astădi îşi con- 
sideră vita că un membru al familiei: plânge de 
dânsa quând more, şi crede de păcat de a mâncă 
din carnea vitei que "l-a nutrit şi cu quare sa 
servit. — O Bună nuvellă! o dare de scire din 
quelle mai divine que au existatt O Evangeliu! 
(uând se vor identifică 6menii cu preceptele tal- 
Je? qeând vei ajunge a fi una eu daţinele, cu de-   
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prinderiie, cu moravurile n6stre? qua înscrisă o 
dată pe tablele inimelor nâstre, să nu mai avem ne- 
voie de nisce littere negre pe hârtie albă. 

Ammu plecat dela focul eternu que se con- 
servă assupra altarului mai la toți popolii. Mulţi 
au credut qui aquel focu aşă materialemente 
eră eternu şi prin miracol divin nu se mai stin- 
gea nici o dată. Nu, ci se întreținea de sacer- 
doți şi sacerdotese gardiene în adins, sub peââpsă 
de morte la unii popoli de a nu'l lăssă a se stin- 
ge. Aquel focu material eră un symbol, o emble- 
mă a focului intellectual şi moral que viadă în 
tot şi se perpetuă dinir'o generaţiă într'alta; a- 
quel focu eră symbolul Religiosității agquestei fa- 
cultăţi a omului, mai 'naltă de quât tâte şi quare 
singură duce omenirea la destinata ei pe callea 
Progresului. Unde sunt gardianii aquellui focu 
sacru în timpii nostrii moderni?“ Preoții fură al- 
lungati dela dânsul prin parodiarea doctrinei lui 
Christ în atâtea systeme. Preotii innoranţi nu'l 
cunoscu, Preotii instruiți au devenit complicii 
nuoului păgânismu, Din focul que! conservat sau 
nestins se cuveniă a se apprinde focul que eră 
a consumă holocautoma. Arderea de tot eră 
emblema ultimului devotament, a lepădării de 
sine în favoarea objetului adorat, fiă aquesta O- 
mul, fiă Patria, fiă Umanitatea, fiă o idee pro- 
gresivă or salutariă. — Addră pe apprâpele şi vei 
adoră pe Dumnedeu. — Din aguel focu eternu 
fură apprinse tâte holocautomele morali. Milli6- 
ne de martyri pe rugui lui se aruncară de bună 
voie, fură consumați. Focul aquella sacru que 
symbolisă focul divin, la popolii mai pucin înain- 
taţi se conservă în templu printr'o castă în parte 
de sacerdoti. Moyst nu îl localisă că păgânii în 
templu, ci îl face portativ prin tabernacol, şi spre 
conservarea lui instituesce pe Leviti de gardiani. 
Christianismul, ungându-ne pe toti, ne dă la toţi 
dreptul de a fi gardianii aquestui focu. Ellu via- 
dă în inima fiă-quăruia din noi. Ferice de a- 
quella que se apprinde de dânsul spre hocautomă 
în folosul apprâpelui, spre perfecționarea şi mân- 
îuirea generului uman! 

— Inchiem: Focul perpetuu la Ilebrei se în- 
treținea de Leviţi pe altar după cum se conservă 
în cămine focul învălit. Apoi în tâte diminețele 
sacerdotele cătă al renoi şi nutri prin lemne «şi 
«va arde saceraotele pe densul lemne dimineata, 
« dimineata... » adică în tote diminețele. Ammu 
dis quă în multe din limbele primitive se formă 
pluralul substantivilor îndoind singularul, cum: 
omu, omu, în jocu de omeni; dimineata, dimi- 
neaia, în locu de dimineţele; precum şi în ro 
mânesce puiu! puiu! în locu de puilor. 

14. Vers, « Agqueasta este legea sacrificiului 
que îl vor adducce filii lui Aaron înaintea Dom- 
nului în faca altarului. » 

45. « Şi vă lua (sacerdotele) cu pumnul semi- 
dalea sacrificiului, . din preună cu oliul ei şi cu 
tot libanul ei, quelle que sunt peste sacrificiu, şi 
vă adducce pe altar ardere (sau offrandă) odore 
de suavitate memorialul ei Domnului. 

16. «lar remasul dintr'ânsa vă mâncă Aaron 
şi filii lui: azyme” vor mâncă în locu sânt, în a- 
triul tabernaculului Mărturiei o vor mâncă.» 

Despre sacrificiu cu pâine de fiore de făină 
sau semidale, aluatul se proserie că symbol al 
oxygenului que agresce şi corrumpe tote. 

* /Vedi Eneida Cap, VII v. 86).



LEVITICU. 

CAPU VII. 

In aquest capitol pînă la Verset 41 se vor- 
besce despre arietele sacrificat pentru delict şi pă- 
cat. Părțile delicate que nu pot dură la căldură 
se ardea pe focu. Carnea victimei eră a sacer- 
doţilor, din quare se mâncă în dioa sacrificării, 
şi pe adoa di; iar pentru a treia di nu se iar- 
tă. Credem qubd tot pentru cuvinte de curătie 
şi de sănătate; carnile stătute mult nu facu nici 
un bine; şi apoi daqua în dot dille cătă să se mă- 
nânce carnea ttă, aqueasta presuppune o împăr- 
țire la mai multi sacerdoți şi la neavuţi, si prin 
urmare mai appucă şi alții. — Pellea vietimei 
că şi la sacerdoţii quellor lalţi popoli eră a levi- 
tului sacrificator. o: 

„Dela verset 41 se tractă de sacrificiele de salu- 
tariu.  Aquestea se împărţia în doă elasi, unele 
laudative, de laudă sau de recunoscință, şi altele 
de urări. . 

Agueste sacrificie se adducea peste pâini do- 
spite. Este de însemnat quă aqui se.permit pâi- 
nile cu aluat. Causa este quă aquestea nu eră 
destinate la ardere spre a se ofleri Domnului 
Vieței, ci se offeriă că daruri preotilor spre mân- 
carea lor. Păinea offerită Domnului în ardere 
cătă să fiă azymă; pâinea spre communicarea 
sau impărtăşirea Gmenilor cătă să fiă fermăntată 
sau dospită cu aluat. Aqueasta credem quă fu 
causa pentru quare Biseric'a Resăritului adoptă 
pâinea dospită; qudci aqueasta fu destinată pen- 
tru cin'a mystică spre împărtăşirea 6menilor. Din 
puntul aquesta că symbol şi că adevăr tradițio- 
nal historicu, Biseric'a Appusului este în errâre. 
Fundamentul legii "l-a cunoscut mai puțin de 
quât a Resăritului unde fu sorgintea şi a Mosa- 
ismului si a Christianismuliui: 

Cărnile sacrificiului laudei eră alle sacerdo- 
telui, si cătă să le mănânce în aqueeaşi di fărd 
a mai lăssă pe a doa di. , 

De se făcea saâcrificiu spre vre-o urare, pu- 
tea a se mâncă cărnile şi pe a doa di. | 

17. Vers. «lar remasul din sacrificiu pînă în 
dioa a treia în focu se vă arde.» Aqueastă pre- 
scripțiă este pre cum ammu dis qua să pâtă ap- 
pucă şi neavuţii. De sar fi permis că ia păgâni 
a uscă carnea. şi a o conservă s'ar fi încuragiat 
cupiditatea, unde mulți scăpătaţi se nutriă dela, 
sacrificiuri. - 

18. Vers, «... quă spurciăciune este dice textul 
(quelle que remân pe a treia di) și suifletul que 
vă mâncă dinir'Ensele păcat vă luă assupră şi. »   
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23. Vers. «... Nici o grăssime (sau seu) de boi 
şi de oi şi de capre nu veţi mâncă.» 

34. «Si grăssime de mortăciune şi de mursi- 
cat de fâre (nu) se vă lucră la nici un lucru, și 
spre mâncare nu se vă mâncă. » 

95. «Tot quel que mănâncă grăssime din vi- 
tele din quari vă offeri carpomă Domnului, vă 
peri suifletul aquella din popolul său. » 

Pedepsa de mârte asteptă pe quel que mân- 
că din grăssimea victimei de sacrificiu şi din 
sângele ori-quării vite sau passere. Multi credu 
quă aqueastă lege este aşă de severă, nu- 
mai şi numai qua să facă pe Hebrei în lipsa 
grăssimei şi seurilor, a se apucă cu din adinsul 
de cultura olivilor spre aşi procură oliul. De- 
spre sânge cuvântul mai mult este hygienicu. 

CAPU VIII. 

Aqui se deserie ceremonia sacrării sau un- 
gerii lui Aaron şi filiilor lui, adică a primului 
sacerdote şi a suecessorilor sei. In Exodu Capu 
XXIX, dela Vers. 1 pînă la 27, s'a vădui execu- 
ţia aquestei ceremonii; aqui este o repetiţiă sau 
o lege în adins mai desvoltată despre cum vă a- 
v€ pe viitor a se sacră archiereii Ţerrei promise. 

3. Vers. «Si convocă synagoga la uşa alta- 
rului....»  Fir&sce qu aqui cu synagogă înţel- 
lege numai pe representanţi adică pe quei mai 
vechi san senatul, quici societatea întrâgă sau 
Naţia eră cu neputinţă de a fi tâtă. 

_ Este de observat quă la aqueastă ceremonie 
Moyst ânsuşi sanetifică sau cherotonisă pe archie- 
reu şi filii lui. Mulţi se întrebă cum de putu 
ellu cherotonisă nefiind archiereu ? — Sa vedut 
quă la îmceput Moysă ţinii locu de tâte, şi des- 
cărcarea sa de fiă-quare sarcină presupune fi- 
vesce a, încărcă pe altul cu dânsa. E o mare dif- 
ferință între systema mosaică şi între a popolilor 
păgâni. Moyst, capul supremu al Națiunii, re- 
cunoscut de toţi cu putere absolută şi plen:poten- 
ță, se descarcă de fiă-quare sarcină sau puisr: şi 
reveste cu densa pe quel mai competent, unde la 
păgâni că şi la Romani, imperatorii sau capii su- 
premi nu fură de quât nisce usurpatori, numin- 
du-se o dată Inperatori, luară drepturile tutulor 
demnităţilor înalte alle Statului, că imperatar se 
nuni şi pontifice mare, şi tribun al plebei, şi duce 
al oștilor, ete. ete. In Mosaismu se vede dându- 
se popolului que este al popolului, şi în păgâ- 
nismu pînă astădi se vede luându-se dela popol 
tot que este al popolului. 

INI. 

SCHMINI. 

CAPU IX. 

A opta di după sacrarea lui Aaron că archie- 
reu şi a filiilor lui că sacerdoţi, se execută o so- 
lemnitate mare quare servi de typu sau de mo- 
del la tote sacrificiele que eră a se facece în viitor 
atât pentru păcate sau delicte quât şi pentru mân- 
tuire sau împăciuire cu 6menii, cu cugetul său și 
Dumnedeu, 

Moysă command lui Aaron să'şi adducă ia 
altar un vitejlu pentru ptcat şi un ariete ne ma- 
culați (Vers. 2). 

Sanhedrinului* commandă prin Aaron a'şiluă 
şi adduce un iedu pentru păcat, un vitel şi un 
  

* Vorba sanhedrin în Septaginta se arată prin 
„epouatz, quare vă să dică assembioea quellor 
mai vechi sau senat,
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'gnellu de quâte un an nemaculaţi şi destinaţi 
spre ardere de tot (Vers. 3). 

Aquestia pentru păcat, şi pe lângă aquestia 
să'şi mai adducă spre sacrificiu de mântuire âncă 
un vitellu şi un arigte, cun. şi 0 turtă de semi- 
dale frămentată de oliu, (Vers. 4). 

Aqui se vede quât are de aqui 'nainte fiă-qua- 
re individu sau corpu al Statului a facce şi a dă 
în amendă onorabile spre satistacţiă publică (vedi ' 
Biblicele pag. 161). 

Se luară victimele şi fură adduse cu pompă, 
şi t6tă adunarea lui Israel stette în aintea Doin- 
nului.  Attunei Moysă gisse lui Aaron: 

1. Vers. « Appropiă-te către altar şi fă (sacri- 
ficiul) cusl pentru păcatul î5u şi holocautoma ta, 
şi râgă-te pentru sineţi şi pentru cas'a ta. Exe- 
eută apoi olfrandele popolului şi râgă-te pentru 
dânşii. » 

bela versetul '7 pînă la, 22 se descrie tâtă ce- 
vemonia sacrificielor que se făcură în aintea po- 
polului adunat spre a sci pe viitor fiă-quare după 
cum au să se facă sacrificiele. 

In versetul 17 arată qud se făcură doă ceremo- 
nie de holocavtomă, adică quelle de circonstanță 
Sau extraordinare şi quea, ordinară din tâte dimi- 
nețele; quici aqueea nu se cuveniă a lipsi nici o 
dată că şi la noi serviţiurile dimineţei. 

17. Vers. «Si addusse sacrificiul şi 'şi împlă 
mâinile înt:ânsul şi] pusse pe altar, afară de 
holocautom'a matutină (de dimineaţă). 

21. Vers. «Și peptusculul şi bracul quel dreptu 
le lud Aaron, spe dempțiă în aintea Domnului...» 

Vorlya demptid în Septaginta se arată prin &- 
eaipapa. Vechii nostri traducători o arată prin 
pârte în aintea Domnului. Aqueste părţi alle 
victimei adie peptusculul şi bracul drept le luă 
sacerdotele în adins şi le ardică în sus sguduindu- 
le în aintea altarului spre vederea tutulor. Atât 
ăgaipeua (uât şi dempliă vă să dică dare lao 
parte,-a deduece din tot o parte. 

22. Vers, «Si ardicându'şi Aaron mâinile as- 
supra popolului, îl bine-cuvântă. Si descindă du- 
pă que făcă (sacrificiul) pentru păcat şi holocau- 
tomele şi alie mântuirii. » 

23. «Si întră Moysă şi Aaron în tabernaculul 
Măriuriei, şi eşind, bine-cuvântară popolul. — Si 
se arătă gloria, Domnului la tot popolul. » 

Unii dicu qui Moyst într cu Aaron fratele 
său în tabernacol spre a'l instrui sau a'i commu- 
nică modul cum să facă fumegatiunile, altii dicu 
quă au intrat numai qua să se râge şi să chieme 
favorea divină assupra faptei lor. Noi nu. putem 
dicce nimicu de quât queca que textul arată. La 
assemenea solemnităţi tot.d'auna face mai mare 
impressiă assupra popolului quând se presentă 
quâte qua-vă şi de mysterios. Pentru que quând 
sc face quâte o pausă în întracte, lumea să fiă 
oceupată de vorbe şi fapte scandalâse, și nu de o 
curiositate şi attenţid respeciuosă ? 

Terminându-se ceremonia se arată prin phra- 
sea: și se arâto gloria Domnului la fot popo- 
lui. Quât se vă identifică quine-vă şi se vă de- 
prinde cu stylul biblicu şi eu al tutulor popolilor 
primitivi ai Orientelui pricepe în tot adevărul 
său înțellesul aquestei phrasi, cum şi al versetu- 
lui următor. 

Aqucasta fu prima solemnitate după sacrarea 
archiereului que representă naţia întregă. Acum 
opolul vădă pentru prima 6ră pe primul sacer- 
ote, pe representantul stu executând ceremonia, 

rugându-se pentru popol şi bine-cuvântând popo- 
lul; acum vegă pentru prima 6ră pe archiereu cu 
flii săi leviţii revestiți în stolele lor symbolice şi   
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A splendide: purtând archiereul sâse seminţii alle 
lui Israel pe un umere şi alte şâse pe altul, si pe 
quâte do&-spre-dece representate în rational sau 
peptei prin doă-spre-dece petre nestimate purtân- 
dute pe peptul său şi representându-le în aintea lui 
Dumnedeu. Apoi aquei Teraphimi (Manifestaţia şi 
Adevărul) que șirăluciă d'assupra de amândot păr- 
țile înr drepta şi în stânga peste rational şi quari 
că nisce scutulețe sau copee închiă manta; vest- 
wintole albe şi candide, miira încinsă cu lamină 
auvoă, aquel tabernacul que fu un cap-d'operă de 
architectuă şi de mare cuviință, Cherubimii cu- 
stogi ai Propiliatoriului, Arca sau Kyvotul legii 
i0te amenuntele împreunate a compune un tot de 
mare cutiință, de splendore, şi tâte aquestea în 
on6rea naţiunii întrege, que ea eră acolo repre- 
sentată, iar nu a vre-unui pharaon de rege; dre 
după o assemenea solemnitate imposantă și na- 
ționale, nu ne ammu exprimă şi noi în dioa de a- 
stădi ne cum aquei popoli primitivi: şi Gloria 
Domnului se arată la tot popolul ! 

Quând te vor ved€, o Românie intregă, filii tăi 
toți representată ast-fel în aintea lui Dumnedeu 
pe peptul quellor que te representă, attunci în a- 
devăr vor strigă: şi Gloria Domnului sa arătat 
întru noi! 

24. Vers. «Si fucu eşi dela Domnul şi devo- 
rd quelle de pe altar holocauiomele şi vedă po- 
polul şi căgdură cu toţii pe fac'a lor. » 

Eaid cum se explică și se înteliege Biblia que 
singură & cartea îutulor Libertăiilor, pentru quă 
Domnul Dumnedeul ei este quel que scapă popo- 
lii din servitute, Selavul, ciocoiul, thcocapilul 
nu pote şi nici nu voiesce a înţellege Libertatea. 
Pină nu vei deveni liber puiule de ciocoiu, puiu de 
viperă, pînă nu vei scutură mai ântâiu jugul que- 
lor mai mari şi mai erudi ai tăi tyranni, quari sunt 
vitiurile que te-au dominat, nu vei întellege nici 
expressiunile nici limbagiul Libertăţii. Qua să 
ajungi, o naţiă de ciocoi, que te compui de im- 
pilători şi de împilați, qua să ajungi a fi repre- 
sentaiă tu şi numai tu singură înain'ca Donmu- 
lui tutulor libertăţilor quare este și a! tutulor 
puterilor, cată să te curăţi mai ântâiu d2 coreupțiă 
cată „prin expressia biblică să saerifici vitellul 
pentru păcatul şi al tău, șial capilor tâi sial 
archiereilor tăi, şi în diva aqucea vei vede cum 

"ese focul quel mysticu, focul nematerial al Virtu- 
ţii, al spălării, al rennoirii, al Palengenisiei, vei 
ved6, vei simți cum ese aquel focu și consumă, 
şi devâră, holocautomele que symbolisă păcatele 
trecutului t&u de corruptțiă, de servitute de cio- 
coie dela principe şi primul sacerdote şi pînd la 
opincă. Attunci vei căde în adever pentru ultima 
ră cu faca la pământ qua să te realți în adevăr 
Homân, în adevăr omu, în adevăr liber. Ă 

O fraţilor mei Români, daqua mă pricepeţi, 
daqua mă simţiţi, tot mai este speranţă de în- 
dreptare, tot mai & speranță de'a vede o dată filii 
nostri aquea gloriă a Domnului; de a simţi focul 
aquelia, divin și nematerial que curăţă şi reîntre- 
gesce pe Omu. Iar de nu mă pricepeti, de veţi 
luă Biblia după cum vau explicat'o precupetii de 
divinitate, atunci vai vot! şi mie vai de sute și mii 
de ori! quăci Româniu nu vă rai există că na- 
țid. Quât este de dureros de a plânge guine-vă 
peste cadeverul înghietat al objetului său quellui 
mai scump chiemându'l în van la viaţă! .... 

CAPU X. 

4. Vers. «Şi luând filii lui Aaron, Nadab şi 
Abiud, fiă-quare incensoriul său, pusseră într'ân-
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sul focu, şi peste densul pusseri ihyiniame, şi 
offeriră înaintea Domnului focu stiuin que nu 
le-a fost ordonat Domuul. 

Sa vocbit de focul perpetuu que cătă a se 
conservă nestins pe altar că un symbol al focu- 
lui divin şi nematerial que viadă în t0te. Din a- 
quel focu de pe altar leviţii cătă a apprinde în tot 
d'auna focul sacrificielor şi thymiamelor sau al 
fumegaliunilor sau vaporisaţiunilor prin incen- 
sorie sau câdelniţe. Precum sa vădui în capito- 
lul precedent: marea cuviinţă a primei ceremo- 
nie făcută după prescrierea legii spre a servi de 
iypu în viilor, assemenea se vede în aquesi ca- 
pitol că un exemplu de pedepsă peniru călcarea, 
legii. Yilii lui Aaron, Nadab şi Abiud, recruți 
âncă or dispretând legea, sau după conunenta- 
riele unora, îmbătati în contra legii de băuture 
spirtudse, veniră a facce sevviţiui în starea unor 
preoți cum se dice fzaziin uzi pupi dpa Baza d 
Si» tac, veniră a facce serviţiul, şi or depe al- 
tar or de aivea să ia tocu li se pără tot una, iuu- 
ră dar focu străin, şi pusseră în incensoriu, iar 
nu din quel de pealtar. Moysă ânsă mai vîrtos 
la început nu putea lăssă nepedapsită ori que căl- 
care de lege, şi pretutindeni se vede sever, mai 
vîrtos cu ai sti. Pedeps'a se vede în dată. 

Cu focu străin, unii înteilega mui firesce focu 
que nu eră de pe altar, alţii dicu quo pentru quă 
sa pus în iucensoriu sau câdelnitu, Şi vaporisa- 
ţia nu eră âncă preserisă de lege suu legiuiiă; iar 
alţii cu focu străin vor să întellâgă spiritul be- 
ției de quare eră coprinși Nadab şi Abiud, şi le- 
gea nu iertă de aintră un levit în tubeinacol băut, 
“Altii în fine dicu qui sar îi luat focu, cum se 
ia dela, vecini sau dela. quei străini que nu eră le- 
viți, basându-se qud şi lu păgâni 6usuşi nu eră 
iertat unui străin de alte religiuni a se amestică 
în que-vă în funcțiunile sacerduielui. Ori-cuiu, 
prin versetul aquesta se arată qui legea s'a, căl- 
cat de către Ensuşi filii ini Aaron sau nepoţii lui 
Moysă; şi pedepsa se vede severă iorte în vesse- 
tele următore. 

2, Vers. «Şi eşi focu dela Domnul quare ii 
devoră şi murit în aintea Domnului. » 

In termenii biblici 16te fulgerele sau focurile ne- 
așteptate se dicu focu dela Domnul. — « Şi muri- 
ră în aintea Domnului » adică înaintea taberna- 
culului, altarului. Cu vorba devoro sau după 
cum se exprimă vechia nostră truducţiă “i-au 
mâncat (focul adică), nu se înteliege qut i-au 
ars de tot, e: numai qud i-au ommorit în styl 
sustinut; qudci de i-ar fi devorat ad litteram, nu 
sar vede în versetele următâre qud sunt ardicați 
morţii şi duşi afară din casire. 

3. Vers. « Si disse Moysă către Aaron: aquea- 
sta este queea que a dis Domnul dicând: între 
quei que se appropie de-mine sanctitică-m&-voiu, 
şi în tâtă synagoga mă voiu glorifică; şi se resig- 
nd în tăcere Aaron.» 

Moysă pe de o parte arată quă legea călcân- 
du-se adduce după sine pedepsă; şi adduce a 
minte quelle que sau gis dejă în lxodu, Cap. 
XIX verset 22, cu 6re quarevariaţiy, Acolo se di- 
ce: « Jar sacerdoții que se vor appropia de Dom- 
nul Dumnedeu să se sanctifice (mai nainte) qua 
nu cum-vă să se schimbe dela denşii Domnul. » 
Cu aqueasta se prescrie sacerdoţilor, (que în mul- 
te locuri se dicu şi quei de apprope ai Domunu- 
lui, quă ci avea a se appropiă de altar şi de Sâu- 
tul Sântelor), se prescrie a fi curați, qud vor a- 
flă apoi pedepsă, schimbându-se Domnul dela dân- 
şii. In capul unde intră beţia, ratia sau mintea 
fuge; Domnul adică îşi intorce facu de acolo, și       

467 

unde nu € capu gice Românul vai de picivre, pe- 
depsa € o consequință naturale. Aquesti Gmeni 
beii sau cu mintea în rătăcire au putut luă fucu 
e: atâția ali quivor ii se apprină vestmintele în 
beţie, şi quari patu quâte relie tote. Aqui Moyse 
se exprimă mai sever şi mai înalt de quât în Exodu : 
«între quei que se appropiă de mine sanetitică- 
mă-voiu» adică aquestia nu se potu attinge ne- 
pedepsit prin călearea legii; un que sânt, sacru 
nu'i pote nimeni atinge, nu'l pote disprotă. Ex- 
pressia următore este căo explicaţid a quellei 
peecedenți: «şi în tâtă synaguga mă voiu glori- 
lică» quo adică pedepsa vă îi axă de exemplare 
în quât totă adunarea sau sucietatea se v: spăi- 
mentă. Aloyst se vede server pe de o parte şi cu 
quei mai mare sânge rece: că şi quâud ar îi dis 
quă que au căutat aqueea au şi afiat; iar pe de 
alta consolă, ore cum pe fratele său, dicenduii 
quă Domnul & sever cu quei que îl appropiă sau 
cântă pe alleşii sei. Si qua să sanctilice legea 
și mai mult pax” quă ai dice către vulgu: Daqua 
Domnul pedepsesce pe însuşi quei de apprâpe ai 
sti, 68 que nu ar facce quellor de rând guând 
ar dispreță legea? Apoi cu aquceaşi răcelă sau 
severitate conimandă lui Misadai şi lui Elisaphun 
verii lui. Aaron spre a ardică pe morți că pe ni- 
sce eâini şi a'i ducce ufavă din castre, connan- 
dând âaco şi &nsuşi tatălui şi fraţilor morților, 
qua sub pedâpsă de morte să nu'i plângă: « de pe 
capul vostra si nu vă luati cidurele şi vestmiute- 
le vstre să nu le rupeti qua să nu muriţi; ... iară 
tătă cas'a lui Israel (naţia adie întregă) să plâu- 
gă inccadiul de quare se aprinseră.» (Vers. 6). 

7. Vess. «Şi din uşa tabernaculului Mărturiei 
să nu cşiţi qua să nu muriţi; quăei oliul peste voi 
(este)... » 

Nepăsarea quea mai severă se Împunne ca- 
pilor legii, guând consângii, fiii cusuşi ai a- 
questor'a sunt pedepsiţi pentru ciilcarea legii. O- 
liul ungerii este peste dânşii, şi wau sarate nici 
o îniristare la pedepsa quc pretinde legea. Se ni- 
ră quine-vă la apathia stoică la mulţi din Români, 
la nepăsavea lui Brutu ântâiu pentru condamnna- 
vea Bliilor săi. Nici de cum aqui Aaron şi Hlii sâi 
adică tatăl şi fraţii morţilor nu se vădu mai pu- 
cin. constrinşi de lege. A călcat legea, culpabi- 
lui cotă să moră, şi fiă avdicut că o Destiă, şi 
nici un scinnu de doliu după mârtoa lui. 

8. Vers. «Si vorbi Domnul către Aaron dicend: 
9. « Vin şi 'sicheră să nu beţi tu şi filii tăi din 

preună cu tine quând intraţi în tabernacuiui Măr- 
turiei sau Guând înaintați către altar, qua să nu 
muriţi: lege eternă să fă în generaţiunile vâstre. 

Din versetul aquesta, que îndată urmegă 
după queile întâmplate iui Nadab şi Abiud, se 
vede quă ayuestia au fost beţi quând s'au apprins. 

Nu & nimicu mai natural de quât la asseme- 
nea împregiurări fatali, quâud vede şi plânge sau 
critică mortea cui-vă que fu o consequință de o 
nebunie sau de neascultare, să 'şi dică quine-vă: 
vedi que face beţia! vegi que face neascultarea! 
vedi que face călcarea de legi! (Quând te appro- 
pii de focu să nu te appropii nici o dată beat. 
Qucea que Mintea sau Raţia dice lui Aaron şi 
fiă-quăruia omu întellept este ânsuşi vocea lui 
Dumnedeu. Si aqueasta devine lege în generaţiu- 
nile fiitâre. * 

Vede quine-vă legile lui Moys& qud quelle mai 
multe sunt mediiate, preparate mai din ainte şi 
mai vîrtos quelle fondamentali, iar unele vin de 
cireunstanţă că prohibirea băuturelor spirtose que 
proveni din: quelle que pățiră Nadab și Abiud, 
cuin și quelle que se vădu la valle.
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Capii semențielor lui israel dot-spre-dece 
dille offeriră. sacrificie de instataţid, între aques- 
tea se vede şi iedul pentru păcat. Fiă-quare capu 
fu îndatorat ă sacrilică aquel iedu. Prin aqueste 
prime sacrificie de instalare Moysă voiesce a de- 
prinde sau exercită şi popolul şi pe capii săi cum 
să le facă, que au să ardă şi que au să mănânce, 
şi cum și unde să se mănânce; şi quare părti sunt 
drepturi legitime alle sacerdoţilor. 

Tâte se ficusd după ordine şi după legi, nu- 
mai iedul pentru păcat în contra legii fu ars de 
tot; şi Moyse miniânduse, şi aflând, causa face 
a se modifică legea. Să audim textul: 

16. Vers. « lar iedul pentru păcat eercând, îl 
aflo Moy6, şi aquesta, eră ars şi se mînid Moyst 
pe Elazar şi pe Itha:nar (sacerdoţii) filli lui Aaron 
que "i remăssesseră, dicând: 

47. « Pentru que n'aţi mâncat sacrificiul pen- : 
tru păcat în locu sânt? 

19. «Și vorbi Aaron către Moys8 (dicând): 
astădi addusseră quelle pentru păcatul lor, și 
holocautomele lor în aintea Domnului. lar mie 
se întâmplară aqueste (suppărari) ; de voiu mânea 
dară quelle pentru păcat astăţi, plăcut Gre vă fi 
Domnului ? 

20. « Şi audi Moysă şi plăcă lui. 
Legea” ordonasse a se mâncă sacrificele pentru 

păcat, aqui se modifică, quăci Aaron întrebă: 
Mi s'a întemplat mortea filiilor mei, sunt supperat, 
sunt âncă şi impur. (quăci după moartea quellor 
ai casei, quei vii se consideră necuraţi adică sub 
quarautină). Puteam dară mâneă? dice Aaron, 
plăcut ar fi fost Domnului sau Legii ? Legea adică 
tinânduse dinta'o parte, n'ar fi fost căleată din alta 
în punturi mai însemnătâre, în scopurile ei de 
sănet: tea publică? Se cuvine un omu que este 
sub. quarantină a fi în comunicaţiă cu âmenii 
focționând ? 

Moysă audind aqueasta, îi plăci, adică modifică 
legea incuvimțând observaţia lui Aaron, făcă adică 
o excepţiă la lege în casuii de morte în ai casei, 

CAPU XI. 

După que Moys& pusse pe omu în relațiă 
continuă cu Dumnedeu prin sacrificiele sale; 
quăci numai prin sacrificiu sau dare de bună voie 
se moralisă sau se umanisă Omul, după cum sa 
vedut ; vine apoi ă se occupa şi de primele nece- 
sităţi alle Omului, de nutrimentul lui, de sănetatea 
sau de malatiele lui, de vestmintele, de locuința 
lui, de curaţia necessariă ete. 

Incepe dar dela nutriment dela vitele que se 
pot mâncă, pe quare le numesce curate, şi dela 
quelle quc nu se pot mâncă pe quare le numesce 
necurate : 

Experiința de mai mulţi şi mulţi seculi făcusse 
pe 6meni a. cundsce quare animale facu ru la 
sănetatea Gimenilor mâncănduse. Mani legiuitorul 
Indielor se asstmănă în mulie cu alle lui Moys 
în aqueastă materie despre animalele numite 
pure, şi impure. 

Egyptul, que presintă o civilisaţiă cu mult mai ! 
vechie de quât Moysă, cunoscea dejă de mult.i 
effectul que face în om carnea fiă-quăruia ani- 
mal, şi forte de mult legiuitorii lui au fost numit 
pe unele curate şi pe altele necurate. 

Moysă cu Hebreii veniă din Egyptu, și clima 
Palestinei nu dilfere mult de a Egyplului. Intre 
altele în Egiptu carnea de porcu a fost recunos- 
cută şi declarată de impură că una que vătămă 
atâta la sănetatea Omului; Moysă o proscrisse 
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assemenea, că una que nu putea adducee de quât 
morburi funeste în popolul său. 

Aşă prohibirea unor mâncari proveni din doă 
cuvinte: ântăiu pentru quă unele vatămă la 
sănetatea Omului ; şi adoilea pentru quă unele 
fiind în us la păgâni, Moysă vru să facă pe Hebrei 
anu se pr6 amestecă cu aqueştia împărtăşinduse la 
aquceeaşi masă cu dânşii. Pînă quând popolii 
nau aqueliaşi fel de iraiu, aquelleași datine, 
aqueeaşi limbă şi costume, sunt tot dauna distinși 
şi nu 'şi pot communică facil ideile, credinţele 
doctrinele. Tot ânsă que depărteadă mai mult unu 
popol de altui aste quând unul nu pâte mâncă la. 
aqueeaşi masă cu quel al alt, neputând mâncă 
aquejleaşi mâncări. Aversia & quea mai tare 
quând vine din aversia mâncărilor, quăci un 
omu de altul are greață: atât nu se suffere unul 
pe altul. 

Legiuitorul hebreu dară serie aquest capitol 
şi că medicu şi că mare şi philosophu politicu. 
Hebreii eră inclinaţi către idolatrie că toți sclavii 
que nu potu fară despoli că toţi popolii perventiţi 
şi corrupţi. Qua să'i isole dar de idolatri pusse o 
linie de demarcaţiă din quelle mai neînfrânte între 
ei şi păgâni, pusse, qua să dicem așă o grelă 
între ei şi idolatri, desbărându'i de mâncările 
aquestora, proscrise multe din mâncările păgânilor, 
şi unde nu pută proserie cutare sau cutare vită, 
proscrisse modul de o mâncă că păgânii. Pînă 
astădi Hebreii nu mănâncă vita de nu vă fi înjun- 
ghiată de ai lor şi după modul lor. | 

Intre animalele que rumegă şi cu copita despi- 
cată camila & prohibită d'a se măncă: gamal se dice 
şi camilla și dromadarul. (vers. 4) 

3. Vers. «Nici dasypodul. Aquest animal în 
hebraesce se dice şapliân; în latinesce 1 au tradus 
prin fepurem (lepure sau iepure). în traduciia 
vechie română se vede denumirea Chorogryllion 
que se vede în vers 6. în quare vechii nostri 
traducători pun iepurele luânduse după latini. 
Dasypodul nu este nici Cheerogryllionul. nici in- 
pureie. Septaginta prin dasypodu au tradus vorb'a 

hebraica şaphan, que după unii este lapinul sau 
iepurele micu de stirpea quellor albi. Dasypodul 
nu este nici lapinul pentru quă aquesta nu locu- 
esce în stâncele munţilor. Se vede aquest animal 
figurând în psalmul 403. în Bine cuvinteadă: 
stâncele sunt refugiul sephanimilor que de” ai 
nostri s'a ivadus iar în jepure (pâtra scăparea, 
iepurelui]. In proverbi sau parimii Cap. 30, vers 
26 se vede: « Şephanimii sunt un popol nu tare 
que îşi pun locuinţa în stânci. » 

Ori cum animalul numit şaphan tradus de 
Septaginta în dasypod que din vorbă în vorbă 
vă să gică des în picore nu este nici iepurele nici 
lapinul, şi de aqueea lăssarăm vorba hellenică. 
Rosenmiiller şi Vater, credu quă ar'fi animalul 
muls jaculus, ş6ricele de munte que Cuvier îl 
numesce alactaga. Pentru que ânsă hebraica 
numindu'] saphan, dice şi unui popol, cum vedu- 
răm tot saphan san Şephanimi în plural? Credem 
qud agqueasta se ţine de expressiunile orientali: 
Turcii dicu iepurelui Tauşan, şi mai dicu Tauşani 
şi tutulor adunăturelor şi curciturelor de europeni, 
cu Greci şi Armeni din Orient que nu sunt nici 
orthodoxi curaţi nici catolici, nici armeni nici 
protestanți. 

6. Vers. « Nici chcerogrylliul..., Aquesta de 
: vechii nostri traducători se traduce prin iepure, 
luânduse cred după textul hebraicu unde în a- 
devăr se vede numele arnebelh que vă să dică 
iepure, şi pe quare quei Sâpte:deci n'au cutedat 
al pronunţă sau seric, quăci arnebelh sau Berenice
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se numiă €usuşi femeea lui Ptolomeu. Și de ar 
fi dis: să nu mâncaţi arneleth sar fi făcut un 
calambur, adică să nu mâncaţi Berenice, Tot as- 
semenea n'ar' cutedă astădi la noi a dicce în scris 
sau în public, un Hus, un Polones, un Sirb sau 
Bulgar în limbele lor: «mâncaţi sau nu mâncaţi 
pe capra.» Aşă quci Septe-deci în loc de a diece 
arnebeth sau Berenice, trecuri lu alt animal, la 
charogrylliu que credem quv este ariciul, adică 
porcul cu spini; quăei în dată vine vorba şi des- 
pre pore în versetul următor. 

7. Vers. «Şi porcul ,... » Herodota Cartea îl 
C. 47 dice: « Egyptenii nu mănâncă porci, şi 
credu qud se spurcă şi ânsuşi de sar” altinge de 
dânşii. Se depărteagă assemenea şi fugu şi &n- 
suşi de purcari qua să nu se spurce. » 

Vine apoi la animalele quelle din upe, şi la 
quelle svolătove. Din quelle d'ânttiu se mânâncă 
quelle cu aripire şi cu soldi, quelle fără soldi şi 
fâră aripidre nu se minâncă; quelle de a doilea a- 
dică passerele n'au semne generice şi se numescu 
una quâte una, arătând pe quelle que nu se pot 
mâncă ; aquestea sunt: 

13. Vers, «... aquila, şi grypul şi halietul. » 
Aquila de traducătorii nostrii quei vechi este tra- 
dusă prin Vultur. Una ânsă £ aquila esos pas- 
serea imperiale şi alta este vultur, passerea de 
prada: una în francosesce se dice aigle si alta vau- 
tour. Grypsul sau gripa sau gripul este griffonul 
al gquăruia cap și gut sunt fără fulgi. Halietul 
se dice vultur «de mase. Unii dica quă aqueastă 
passere & fubulusă, alţii dicu qud ese aquila nt 
gră. 

4%. Vers. «Şi giypul şi vulturul si semenile 
lor.» Vechii nostri traducături se exprimă prin: 
« şi şorlița şi gaica.» Cuv în adevăr în hellenesce 
vă să dică gaie sau vultur. In bebraesce unul în- 
semneagă quel que svolă sau plană /avoltojo/, şi 
altul quel que vede (departe), ascuţit la vedere. 

15. Vers. «... si strulul, şi buha şi larul.» 
Vorb'a larul de quei vechi este tradusi prin ba- 
biţă, (pâte pentu qui este passere de mare). Stru- 
tul în hebreesce se dice bath haiaana (filia sti 
gătului, filia desertului. 

47. Vers.  «Nyctocoracale, mergulu și ibis.» 
Vechia traducţiă: «corbul de nâptea, heretul şi 
stîreul. »  Nyctocorecele de Francesi se dice şi 
chat huant (pisică huătore): & un fel de bufniţă.— 
Mergulu de quei vechi ai nostri sa dis hereţul 
sau herelele; în hellenica se dice zardraxras cata- 
ract, torrent, pentru qu$ plumbă sau se cufundă 
în apă spre a vină pesci. Aristotel ast fel nu- 
mesce aqueastă passere pescuitore. Am tradus'o 
mergulu spre a correspunde la vorba cataract. 
lar numele îbis rău au tradus'o quei vechi în 
stîrcu, quăci aqueasia nu se traduce, nu & stîr- 
cul din părțile nâstre, ci o passere a Egyptuiui 
locale que Egyptenii o avea de sacră. 

18. Vers. «Si porphyrionul, şi pelecanul şi le- 
băda. » Porphyrionul este o passere a Lybiei cu 
gâtul şi piciorele roşii. Versiunile nu se învoiescu 
ja aqueste trei denumiri. Hebraica dice: « Lebt- 
da, peiecanul, şi vulturul. 

19. Vers. «Si erodiul, şi charadriul,... şi u- 
pupa (pupăza) şi nyeterida. » Erodiul de unii se 
traduce, barda; după unii se dice a fi rondurella. 
In psalmi Erodiul se descrie quă locuesce în înăl- 
(imi, unde barza şi rondurella locuesce pre ap- 
prâpe de 6meni. Charadriul este o passere vo- 
race cu penele galbene. Unii dicu a fi un fel de 
papagal. ÎNycterida sau liliacul, pentru quă nu 
este între passeri, ci un şorice cu arripe de mem- 
brană, versia syriacă o traduce prin păun. Ansă   
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versetul următor învedereadă qui nu & piunul, 
pentru quă explică liliecii. 

26. Vers. «Și tote reptiliele (quelle tiritore; 
din quelle svolătâre que se mişcă pe patru pieid- 
re ... » aquestea sunt speția liliecilor. 

Vin după aquestea quelle que se pot mâucă 
din reptiliele svolătâre. Aguestea sunt : 

22. Vers. « Bruchul, attacul, acrida şi opheo- 
machul. » Versetul aquesta tractă de una sau 
de mai multe specie de locuste, Aduestea se 
mănâncă după legile lui Moyst sau după daitui- 
le locali se potu măncă. Pe la noi nu sunt ast- 
fel de locuste. Unii gicu qud tote aqueste numiri 
sunt alle uneia şi aqueiaşi speţie de locuste, 
quare quând sunt mici şi fără aripe se numescu 
bruchi, apoi attachi, ete. Locustele au patru sati 
cinei epoche. Aqueste patru specie de locuste în 
hebraica, se dicu: arbe, solan, “hargol 'hagab. 
In Joel cap. 4. vers k se vedu iară aqueste patru 
nume : ghesem, arbe, îelek, “hassil. Opheoma- 
chu, însemneagă bate-şerpi sau combatie șerpii. 

26, Vers. «... toi quel que se atținge de moi- 
tăcinele lor necurat este: (pînă sera). Aqui se 
vorbesce de vitele impure que uu se mănâncă că 
asinul, catîrul, eâinele ete. e aquestea pini 
sunt vii se puteă attinge quinevi. iar mârte fiind, 
nu se ierlă a se attinge de mortăcinele sau cadu- 
verele lor. 

27. Vers. '« Şi tot que âmblă pe mâinile salle...» 
Pînă aqui s'a vorbit de animale que au copite; o- 
qui cu vorba, mâini se înţellege labe san brânei 
că la urs şi altele. 

29. Vers. «... mustella, şârecele, şi erocodilul 
de uscat.»  Mustella de quei vechi ai nostri s'a 
tradus prin nevastuică. In hellenica s2 dice pai; 
în francosesce se traduce. prin bellette. 

30. Vers. « Si chițoranul (mygaleaj şi chame- 
leonul, şi ehalabotul, și şopiria, (saura) si talpa 
(sobolul).» Nnmele chiţoran 7] am lăssat că şi vea 
chii traducători; Credem ânsă quă nu & vorba de 
specia agueasta de şdrici, quăci aqui & vorba de 
mai multe specie de şopîrle, guşteri, între quuri 
intră şi chamelcon. În hebraesce se dice anukha, 
în hellenica puzzi2n. Unii o traducu prin guşterul 
sau şopiria de casă; un fel de guşter strigător sau 
plângător. Numele ehameleon unii il tradueu 

prin guster verde. Credem guă Grecii sau quei 
Sepie deci iradusseră vorba hebraică ko que 
însemueadă forţă tărie prin micu-leu sau leu- 
bas, mveaţă forta qub leul eră symbolul tărie. 
Chalabotul, de traducătorii din hebraiesce se dice 
guşterul de ziduri. Ansă letaa hebraică este mai 
mult o specie de pesce que semână cu guşterul. 
Vulgata îi dice siellio quare este guşterul pătat. 
Scriitorii arabi Jicu quă este un micu animal ro- 
şu que se tîrrasce pe pământ şi quare învenină a- 
pa sau băuturele de quare se aitinge. — lar nu- 
mele din urmă țalpa sau soboi que în hellenica 
se dice exd)ut se critică de unii gicând quă nu e- 
ste sobolul sau şrecele orbu que face maoşoroiu, 
pentru quă aqui & vorbă tot de saure sau şopirle 
de differinte specie, Numele hebraicu tinsemeth, 
are multă analogie cu chameleon. Unii traducu 
aqueastă vorbă prin salamandră. 

Se vede din versetul următor qui aqueste a- 
nimale sunt specie de şopirle veninâse, quăci din 
principu de sănâtatea omului se închie prin: 

33, Vers. Si tot peste'quare ar” căd6 din mor- 
tăcinele lor necurat va fi, din ori-que vase de lemn, 
sau vestmânt sau pelle sau sacu, ori-que vas, în 
quâre se face que-vă, în apă să se îmmâie... » 

34. Vers. «Şi tot nutrimentul que mâncaţi pe- 
ste quare ar' veni apă, necurat vă fi...» Aqui se 
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înţelege apa in quare a 
animale. 
„După que proserie mâncările quelle funeste la săngtatea omului, legiuitorul că unul que voiesce a conservă popolul de tte malatiele endemice şi contagiose alle Assiei, pune curăția între primeie din virtuti că una que eontribue mult la sănăta- tea omului, și preceptele despre dânsa le impune că nisce datorii religiose. Eeeă cum termină a- 

quest capitol. 
43. Vers. «Si nu vă faceţi abominabili sufile- tele vâstre cu nici unele din reptielele que se tîr- ră pe pămâni, şi să nu deveniți necurati într'- însele. “ - 

__%â. «Qud eu sunt Domnul 
şi vă veți sanctifică 
toşi) veți fi; 

dat mortăcina auestor 

Dumnedeul vostru; 
(cură) şi sânţi (coraţi sănă- 

quă sânt eu Domnul Dumnedeul vo- 
stu sunt .„.»adică Divinitatea santitate, sănătate, 
pulere, curăţiă, viată este, 

Și apoi mai adaoge : | 
___%5. Vers. «Quă eu sunt Domnul que v'a, dus 
iu sus din pământul 'Egyptului, spre a fi Domnul 
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  vostru, și sânţi să fiţi, qu6 sânt'eu (Domnul) sunt.» 
. 

* 

Adică: erați îi țerra sclaviei, în terra inala- 
tielor Egyptului, și vam tras în sus de acolo, 
vam tras la libertate şi la sănătate, v'am tras în 
sus d'acolo, qua să numai aveţi de domni pe Pha- 
raoni, pe despoți, să nu vă mai împile pe 1ânsă 
despotismu şi maiaţiele climei şi alle necurătiei. 
şi eu numai Domnul Libertăţii, eu que! quare sunt 
sănătatea şi viata, eu singur să fiuDomnul vostru. 
și voi attunci să fiţi sânţi, adică neattinşi, invio- 
labili, curaţi, sănătoşi, ferici, liberi, cu un cuvânt, 
și de iyranni, şi de viţitri, şi de patirne, şi de ma- 
latie, şi de traiul rău, pentru quă sâut eu (Dom- 
nul; sunt.— Curăţia în tâte, şi capitolele urmbt- 
re de densa se oceupă. Quâtă stăruinţă la Moyse 
de a facee din aquest popol corupt şi sclav un 
popol curat şi liber! şi quâtă tendință iară la aquest 
popol de a fi necurat şi selavu! Alţi popoli facu 
revoluțiuni spre a se mântui de despoți. Hebrei 
se veuu resculânduse spre a'şi institui domni şi 
regi; se vădu resculânduse în contra făcătorilor 
lor de bine, a liberaterilor lor, în contra prophe- 
tilor lor, în contra Mântuitorului lor €nsuşi şi ăl 
iumii. 

Iv. 

TASRIAH. 

CAPU XUI. 
Capitolul aquesta tractă despre curătţia sau 

purificația Femeii în lehusia ei şiin alte împregiu- 
rări, 

&. Vers. «Şi trei-deci de dille vă stă în sân- 
gele curat al'seu ...» Traducătorii nostri quei 
vechi având în ainte vessia din Vatican, se expri- 
mă prin sângele necurat ciuaze înutăpza; unde 
Versia quellor S6pte-deci a Bisericei resăritului 
se exprimă prin atpae: xa0apă, sângele curat. Aqui 
& o diiterință mare de opiniuni que formă doă dif. 
ferinte dogme. Unii credu quă sângele mamelor 
nbstre, din quare ne nutrim 8 spurcat sau necu- 
rat, şi alții facu dint'Ensul principul material al 
vieiei nâstre, suinge curat, şi mai vîrtos quel dela 
dioa a opta după nascere. * Quare din doi adque- 
ste idei este mai umană şi quare mai păgână sau ] 
mai superstiți6să? quare coprinde adeverul sei- | 
inței? Quei ŞEpte-deci şi din preună cu dânşii i 
Biserica Răsăritului ţin mai mult spre îniltarea | 
şi rentregirea Femeii. Quel puțin nu sc cuvine, ! 
că Gmeni liberi a ne degradă singuri originea n6- ! 
Stră, tractându-o de impură. 

5. Vers. «lar de vă nasee femine, impură vă 
fi de doi ori sâpte gille după (dilleie) lehusiei sal- . 
le, şi şei-deci şi ş&se de dille vă stă în sângele ! 
curat al scu.» ! 

Şi aqui quelle lalte versiuni se exprimă tot! 
prin vorba necurat- Pentru que ânsă femeca | 
quând nasce filiu se consideră necurată numai | 
septe dille, unde quând nasce filie & credută de | 
necurată patru-spre-dece dille. — Unii vor să a-: 
rate quă şi Moysă că şi mulţi păgâni, eră preți- i 
nut de prejudicat'a quă femeea & o ființă ipură, | 

"și piny şi la nascerea ei, ține pe mumă-sa'în ne-; 
curăție mai multe dille. “ Moysă din capul Jocu- 
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lui se vede protectorul queilui mai debil, şi due- 
trinele lui tâte tind către emancipaţia possibile și 
naturale a Femeii. Femeca 8 destinată spre a 
sdrobi capul şârpelui; din Femee face primul e- 
dificiu sau templu edificat de mâinile lui Dumne- 
deu. Aquest mare philosoph legiuitor prevede 
quă totă îmblândirea moravurilor, moralisarea 0- 
mului, civilisaţia cu un cuvânt vă veni prin Fe- 
Ineea liberă.  Femeea sclavă nu pote dă societă- 
ţii de quât selavi. Pentru que Turcii sunt sau ty- 
ranni sau sclavi? pentru quă sunt filii de sclave. 
Filiul sclavei și corruptei, puiul de Iele, daqua 
nu & sclav, î despot; să se uite quinevă la puii co- 
cânețelor quând ajung la putere. Moyst nu pâte 
fi înculpat de umilitor al Femeci. prin versetul 
aqucsta, nici de conversator al unei superstițiuni 
cu totul păgâne. Moysă după elima sau locul în 
quare legiuesec se vede un medicu cu atâta mai 
mare de quât Hippocrate și Aristotele cu quât & 
mai vechiu de quât aqueștia. 

Groţiu observă, după Aristotele şi Hippocrate 
quă Grecii recunoscea qud după nascerea unei fi- 
lie. lochiele sau lechusia dură mai multe diile de 
quât după nascerea unui filiu. Aqueasta eră o 
observaţiă a 6menilor competenţi în climele a- 
quellea şi meritul lui Moysă 3 cu atâta mai mare 
cu quât yu a sciut'o aqueasta cu mult mai 'n- 
ainte de Hippocrate. Cuvântul aqui nu dde a di o 
preeminentă filiilor de quât filielor, ci curat un 
cuvent medicolegal. — în climele nâstre pheno- 
menul aquesta al lechusielor, observat de părin- 
tele medicinei grece, nu credem să fiă așă de în- 
semnat. E de competința Medicilor şi 'Moşelor 
de a se pronunță. 

CAPU XIII. 

Puă capele întregi sunt "consacrate pentru di-
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versele specie de lepră, atât pentea curățirea le- 
prosului quât şi pentru ferivea quellor "1 alţii de 
contagia, aquestei malatie. Este de însemnat 
quă se rorbesce nu numai de lepr'a pellei ființe- 
lor vii sau a omenitlor, ci şi de-o lepră que se a- 
rătă pe vesiminte în urditura şi țessătura stofelor, 
în tort de în și de lână, pe peili sau curelle. și pî- 
nd pe păreții caselor. Commentatorii se perdu 
În păreri, şi nici unul nu pdte dă un cuvânt na- 
tura. Astădi lepra despre quare vorbesee Moysă 
și toți autorii Hebrei este mai necunoscată în 
părțile nostre. . 

Noi credem quă lepra t un nume gencricu al 
mai multor malatie alle pollii, în quare se coprin- 
de și riia și chielia, şi pote şi scorbutul. In mul- 
te lepra biblică se aseamănă cu o malaţie scor- 
butică que am vădut în părțile Orientului, și mai 
vîrtos în Chio şi quare se numesce fură 

In Chio se aftă din timpi fârte vechi un spital 
pentru quei attacaţi de lovă. Cum se declară a- 
neastă malaţie, în dată pe quel lovit legea îl ar- 
ică din brecele familiei sale: pe femec o des- 

parte de bărbat, pe bărbat de femee, pe tată si 
mană de filii, şi pe filii de părinţi, fără a le fi 
iertat de ași dă nici sărutarea după urmă que se 
accordă mortului. Nimicu nu & mai tragicu de 
quât aqueastă despărțire. Amalaţul se duce în 
spital şi quei mai de apprâpe ai săi nul pot ap- 
propiă, Loviaţii se caută între sine. Nici un om 
sănătos nu pâte deservi aquel spital. Acolo lo- 
viații se caută între sine pînă se topesen încetul 
cu încetul. Oasele lor se macină şi eu ci pul- 
berea prin pori, începând dela extremităţi și ast- 
fel le peru unul quâte unul: extremităţile degite- 
lor pînă la rădăcină, nasul, mâinile apoi și bra- 
cele pînă în cot, și piciorele pînă la genuchi; apoi 
și din cotu pînă în umeri. din genuchi pînă la vin- 
tre, pînă que remâne omul un trunchiu disformu 
și formidabil, şi tot mai trăiesce pînă i se maci- 
nă Osele tâte şi le perde într'o pulbere vărdsă și 
pestilantă de putre! Lova numai are remediu. 
S'a observat quă numai chrestinii sunt atiacaţi de 
lova. Şi causa este specia de mâncări a aques- 
tora. În părțile locului chrestini ajună sau pos- 
tescu că şi la noi peste o sută de qille pe an, 
Mercurile şi Vinerile ; alte opt-deci în paresimele 
Pascilor şi în ajunarea pentru Crăciun; alte vre 
o patru-deei dille, un an cu altul, înaiatea Sân- 
Petrului şi Sântei Mariei. Peşte tot la 230 de 
dille pe an. Si que mânâncă atiunei mai vîrtos 
quei neavuţi, quăci bdbele că fasolea, lintea, ma- 
zerea, bobul, cum şi verza şi alte legume sunt 
scumpe pe acolo? Mâncarea neavutului este un 
fel de pesce sărat cu zeama lui de prin butâie-que 
se vinde cu lingura mare. Zeamă sirată și quâte 
o bucăţică de pesce que înnâtă putredă ici şi 
colo prin zeamă que neavutul o mâncă că o supă 
sau ciorbă. 230 de dille pe an să'și corrumpi 
(uine-va sângele cu aquea putâre de pesce stătut 
de quare s'ar înfioră şi sălbaticii, que minâncă 
în adevăr carnea vie ânsă prospătă! Legile na- 
turei nu le pote nimeni călcă nepedepsit. Omul 
2 mai greu de quât aerul și apa; quât se va lăis- 
să quine-vă de pe culmea unei ripe sau din înăl- 
țimea unui turnu, vrând să ir&că peste legea na- 
turei, pedeps'a o află immediată în fundul unde 
se deripă. Nimeni iar nu pâte mâncă venin san 
otravă nepedepsit. A'şi învenină dar guine-vă 
sângele 230 de dille pe an cu veninul putorii 
pescelui corrupt şi sărat, cată să se astepte la 
pedeapsa naturale şi neevitabile. Lova vine din 
spureârea sângelui. L.epra biblică proveni din 
necurăția jnerhantă la stirpea hebraică: mai vir- 
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tos din viața lor nomadă. 'Tiphos, scorbutul, pe- 
sta urmeadă după tâte armatele şi se încuibă în 
tâte campamentele, fiă aquestea de soldați, fiă 
de popoli nomadi. 

Moysă mai 'nainte de tote şi prie tâla recom- 
mandă şi prescrie curăţia pentru sănătatea publi- 
că. Lepra credem quă este un nume gencricu 
pentru totă malatia contagidsă în quare pâte quă 
intră şi pesta sau ciuma; şi de aqueea vorbesce 

. şi de Jepra vestmintelor, effectelor din casă şi ân- 
suşi a păretilor caselor. 

pe vommu luă vorbă lepră că nume genericu 
putem pricepe mai bine aqueastă parte din Biblie. 
Altfel ne rătăcim că toţi în multele și diversele 
explicațiuni: cu quât vommu voi a explică mai 
mult cu atâta voramu deveni:mai neexplieabili. 

Este de însemnat quă Lepra vine sau se pune 
la nu capitol que are tot, numerul trei-spre-dece. 

2, Vers. «... Omalui quăvui... se va face pe 
peliea lui symptomă de lepră, se vă adduece că- 
tre Aaron sacerdotele sau către unul din fii lui 
șacardotii. » 

Cu Aaron se întellege primul sacordote sau 
arehiereul, și cu filii lui Aaron se înțellegu toți 
suceessorii aquestuia arehierei şi loţi sacerdoții 
sau leviţii în viitor quăei legea se făcea pentru 
viitor quânu Aaron și filii lui nu mai putea există. 
La popolii sălbatici si barbari, la mulţi păgâni cu 
un cuvânt, sacerdoții sau preoții eră şi mediei: 
In Egyptu sacerdoţii fâcusseră monopol şi pe me- 
dicină.  Moys& quam continuă aqueastă datină, 
cu differință Anss quă în Mosaismu sacerdoții, 
sunt mai mult nisce inspectori de quarantină sau 
de curăţiă iar nu medici. Pretutindeni în Biblie 
se vede qub medicii eră alţii. 

4. Vers. «Iar de vă fi iucitur'a ablă în pellea 
carnii...» Vechii nostrii traducători exprimă a- 
queastă idee printr'o expressii demnă de quea 
mai cultă şi energică limbă dicând: «Iar de vă fi 
lucie alburindă în pellea.:. Vede quine-vă qut 
aquei bărbați eră creatori de limbă prin expres- 
siuni că alburindă, quă eră clasici în erudiia 
lor. Noi eu î6tă stima către o assemenea expres- 
sid, que tot d'auna am imitat câ la resdrinda 
lună, apele dorminde etc., aqui ammu vrut a ne 
appropiă mai mult de textul hellenicu, quare co- 
prinde: âv 6 rndavyhs devi 7 în 7 deppare 200 spa 

7ă5 auzd,.. VOrb'a zniavyăs vă să dică de-departe 
lucitor sau lucitore. Prin nrmare vorb'a lucitu- 
ă se appropiă mai mult de quât adjectivul lucie. 

10. Vsrs. «Il vă ved6 sacerdotele, şi daqua 
cicatricea € albă în pelle, şi acqueasta vă fi schim- 
bat părul în alb, și (se vede) carne sănătâsă vi» 
în eicatrice, 

11. « Lepeă inveterată este în peliea carnii lui, 
şi] vă declară de necurat sacerdotete, şi nu'i vă 
mai separă (spre sciintă) quăci necurat este. 

Moi "nainte s'a gis quă la primele symptome 
sacerdotele se cuvine a separă pe quel cu semne 
de ulcere, ântciu s&pte dille, apoi alte şepte dille, 
spre a nu fi în contact cu alţii, pină se vă con- 
vinge bine quă este în adevăr lepră după . sem- 
nele que se arătă. Convins o dată sacerdotele 
despre lepră, nu mai & nevoie de al separă (spre 
sciință), ci & de urgență de al depărtă cu totul 
din soţietate. Alţi traducători cum şi quei ve- 
chi ai nostri, în locu de a dice «şi nu'l vă mai 
separă » scot pe nu si dicu şil vă deosebi. 

12. Vevs. «Jar daqua înflorind vă înflori le- 
pra în tâtă pellea...» Prin versetul aquesta se 
cundsee mai bine mersul sau cursul aquestei ma- 
latie, o vede quine-vă spuntând, apoi îmbobocind 
apoi înflorind că vărsatul, apoi lăssând assupra
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- corpului nisce soldi sau mătreață mare albă que 
peste dece sau cinci-spre-dece dille cade şi lassă 
pellea curată. 

29. Vers, «Si la bărbat sau femee de se vă 
facce plagă de lepră pe capu sau pe bărbie, 

30. «... Si într'ânsa păr găibuiu subțire, -să 
1 declare de necurat sacerdotele, quăci fragment 
(chielie) este, lepră (este) a capului, lepră a băr- 
biei . 

Prin aqueste versete învederat se cundsce quă 
denumirea lepra este un nume genericu despre 
tote malaţiele pellei, lipici6se sau quare se întind 
că petingini, plescavițe, bubele dulei, riie, chie- 
lie, vărsat şi pâte şi &nsuşi ciumă. Aqui se vor- 
besce de chieiie que o numesce lepră a capului 
și a bărbiei. Vorba lepră prin tradiții pînd astă- 
di la Greci şi la noi, se dice şi în material și în 
moral despre tot que se întinde și nu te poți scă- 
pă. Să se observe iar qub textul, dela vers 2 şi 
pînă la &i, descrie lepra sub differinte aspecte, 
quâte o dată că petingini sau riie, quâte o dată, 
înflăture sau bubâne roșii adetâre que mai mult 
sermănă cu ciuma. Apoi fiind quă în Biblie tot 
& symbolicu, lepra şi i6tă nalatia 8 că un resul- 
iat al unui vitiu  Q malatie venerică astădi în 
corpul omului învederedă vițiul sau păcatul que 
a addus aqueastă malatie. Vermina pe omu în- 
vedereagdă necurăția. Mai tote malatiele sunt con- 
secuințe alle unei vieţe desordonate, alle impru- 
dentei şi vitiului, alle păcatelor cu un cuvânt. 
Lepra dar eră considerată că sigiliul Păcatului ; 
omu! lepros eră un paria şi material şi moral; 
se cuveniă a fi depărtat din societate, ori quare 
ar” îi fost lepra lui, ciumă sau lovă, vărsat, riie 
ori chielie, şi dagqua răul Francei sau Malafran- 
ca ar' fi fost cunosculă în timpii lui Moysă, şi a- 
(ueasta ar” fi intrat în rândul leprelor. Si quel 
cu virus într'ensul ar fi fost pus la quarantină 
spre a nu communieă răul şi quellor "alţi. 

36. Vers, «Si în tâte dillele quâte vă fi pe 
dânsul plag'a, neural fiind, necurat este, sepa- 
ral vă şădă: afară din castre vă fi petreceerea 
lui.» . : 

De aqui începe u vorbi despre lepra sau mo- 
levma din etfecte precum vestminte şi altele: 

41. Vers. «Și în vestmânt în quare sar” fac- 
ee icontingej piagă de lepră (fiă) vestmânt de păr, 
fiă vestmânt de tort gros, 

18. Vers. « Fiă în bătâtură sau urditură (sau) 
în fire de inu sau de peri, fiă în pelli sau în ori- 
que lucrat din pelle; » 

Precum lu noi malaţiele venerice sunt un 
semn sau resultat al fornicațiunii sau prostitu- 
tiunii aşă între Hebrei se încădăcinasse credinţa, 
și o credință fârte morală şi salutariă qud lepra 
nu attacă de quât pe quei păcătoşi, si mai vîrtos, 
pe spioni, pe delatori, pe mincinoşi. pe calom- 
uintori, pe vorbitorii de reu, pe ingrati. Speţia 
aqueasta de 6meni, şi de nu vor fi atacați de mor- 
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buri eentagiose, din causa uwritei lor viețuiri, 
sunt în adevăr ei &nseşi că o lepră viă în socie- 
tate; quine trăiesce cu ei la un locu, quine mă- 
nâncă cu ei, quine se altinge de vestmintele lor, 
quine se appropiă de resufflarea lor eată mai cur- 
rând sau mai târdiu a contractă vitiurile lor, ea- 
tă quel puţin a fi degradaţi în opinia 6menilor. 
Malonestul, ingratul, invidiosul, vorbitorul de 
rău, camniatorul, și alții assemenea din natura 
lor, d8ia începutul infamei lor carriere nu mai 
sunt în starea normale, si pînă în capăt termină 
forte rău, prin carcere, prin furci, prin spitaluii, 
prin case de nebuni. Ensuşi în gillele nostre am 
vădut cu ochii cum terminară quei mai mulți din 
aqueste lepre alle societăţii nâstre: rău început 
şi mai rău finit. Moysă qua să arate quât & de 
mare plag'a quc vine din corrumpția inimei sau 
a moravurilor, o arată quă se vedesce si pe vesi- 
minte. Şi în adezir qud destrânaţii şi vițioşii 
se cunostu şi după vestminte, după porlu şi du- 
pă mers. Quine astădi pârtă păllăria şi basto- 
nul, că omul que la 1848 a fugit cu bani dai 
Visiieriei ? Quine âmblă cu nasul mai în sas, 
bravând totă iumea, că quei mai disfaimat prin 
tote foile publice alle Europei că fur de diamante? 

Quare piysionomist, quare Theophrast, şi 
Lavater, vedend după chip şi după port pe capul 
tutulor vagahondilor şi perturbatorilor de messe- 
vie, pe usurpatorul naționalități: romăne, pe cor- 
ruptorul junimii române, nu ar' dice uitânduse 
în ochii lui boboșaţi şi în portul lui, quă & un 
scăpat sau din ocnă sau din spitalul nebunilor ? 
Vestmintele betivului sunt sordide şi maculate; 
unde vedi macuiă de cerneală  semnu de scris: 
unde vedi maculă de vin, & semnu 'de băutură, 
sau de amesticu cu quci que beau; unde vedi 
maculă de sânge 8 semnu quă sa făcut o înjun- 
&hiere sau quel pucin o plagă de voie sau fără 
de voie; unde se vedu macule de urdori, & semnu 
de ulcere. Viţiul, malatia îşi pun sigiliul nu nu- 
mai în pellea şi carnea omului, ci şi pe vestmin- 
tele lui. Este dar lepră și pe vestminte; şi mai 
virtos qub daqua malatia & contagiâsă că ciuma 
şi altele, molevmă se conservă în effecte şi ânsuși 
în casa leprosului material și moral. Sacerdo- 
tele cătă să fiă un omu cunoscător spre a cun6- 
sce semnele leprei aiât alle quellor auare veniă 
din păcate sau din urîtă vietuira quât și alla a- 
quelleia que v6niă din mâncare necurală că lova, 
şi quare proveniă din lâna şi pelica animalelor 
amalate san mortăcine. Molevma se comunică 
prin tort de in, de cânepă, de bumbacu și lână, 
prin stofe sau vestminte, prin nelli ete. 

Quât dar eră semriu de cunlagie. effectele 
molepsiie cătă a se arde. ! 

52. Vers. «Arde-se-va de lot vestmentul sau 
bătetura sau urditura, fiă de peri, fiă de inuri. 
cum şi ori-que objet de pelle pe quare se vă fac- 
ce conlagia: quăci lepră permanentă este faquel 
objet).
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V. 

METSORA. 

„CAPU XIV. 

Vine apoi legea despre curățirea leprosului, 
în dioa quând i se dă voie de a reintră în socie- 
tate. Aqueastă voie se dă printr'o ceremonie îia- 
răşi religidsă şi cu totul symbolică. 

Amalui fiind separat alară din castre sau din 
cetate că în quarantină, în dioa curățirii, sacer- 
dotele că un inspector eşiă afară şi întrematul se 
adducea. înaintea lui spre a vedă daqua în ade- 
văr Sau vindecat plagele. In casul aquesta, se 
adducea doă păsserelle : una se înjunghiă întrun 
vas de lut peste apii viie sau prospetă. Se luă 
apoi lemnu de cedru şi hyssop din quare se fă- 
cea un mănuchiu legat cu fir de lână roşie că 
quelle cu quare se boicadă. Aquest mănuchiu 
îi îmmuiă sacerdotele din preună cu păsserella 
vie în apa sângerată şi aspergea (siropiă) de sâp- 
te ori assupra quellui que se curățiă de lepră ; iar 
spre semnu de liberarea Jeprosului din quaranti- 
nă se liberă păsserelia vie spre a'şi luă svolul său. 

Dup aquestea fostul lepros, în dioa a şeptea 
cătă aşi spălă şi curăți tâte vestmiutele, Și alte 
effecte a'şi rade ori-qne fir de păr que pâte cou- 
servă molevma, capul, barb'a, mustăţele, sprîn- 
cenele, şi a se scâldă în apă şi apoi intră în ceta- 
te sau în castre. 

După aquestea în dioa a opta, daqua eră avut 
cătă să adducă doi 'gnei nemaculați şi o die de un 
an nemaculată şi trei decime de flâre de făină şi 
o măsură de oliu numită cotylu și în hebreesce 
log que avea încăperea de şese o&; iar de eră ne- 
avut, adducea numai un 'gnel! pentru păcat, doă 
turturelle, o decimă numai de făină şi o cotylă 
de oliu. —'Gnellu! pentru păcat se înjunghiă şi se 
separă că parte a sacerdotelui; din sângele lui luă 
sacerdotele şi ungea pen'a urechii drepte, şi de- 
gitele mâini şi piciorului quellor din drâpta. A- 
poi din oliu v&rsă sacerdotele în mân'a sa stângă, 
și cu degetul quellei drepte întingând stropiă de 
septe ori înaintea altarului, şi ungea apoi din queea 
que remânca pen'a urechiei drepte, şi apoi, din que 
inai remânea în mân'a sacerddtului ungea capul 
quellui que se curăţiă, şi se rugă pentru dânsul. 

In aqueastă ceremonie se vede originea my- 
rului sau mashului que în crestinitate se face la 
quei amalaţi, unde se vede figurând și oliul şi 
făim'a. 

După aqueastă ceremonii se înjunghiă quel 
al adoilea 'gnel sau un'a din turturelle spre sa- 
crificiu nu în separaţiă ci în ardere de tot. 

Şi ast-fel se termină ceremonia curălisii. 
Daqua cum am dis malatiele vin quelle mai 

multe din urita viaţă, din nelegiuiri sau păcate și 
altele din imprudenţă; şi dagua pentru cuvânt și 
moral și physicu s'a fost înrădăcinat credința qud 
lepra vine din păcate forte grelle că assuprirea, 
mineiunea, vorbirea de r&u, calomnia, trădarea 
ec. aquestea singure şi fără malatie pe pelle sunt 
nisce lepre sociali şi conlagidse, curățirea. lor 
dară căţă să se facă nu numai prin remedjuri sau |   

vegetali que avea virtutea de a curăți că lemnul 
de cedru unit cu hyssop, ci şi prin formalități şi 
cereinonii religidse que pe păcătos cătă a'l ad- 
duece la umilință, la repentire, şi prin urmare Ja 
o adevărată puritate morale. Cătă prin tote mid- + 
l6cele să impressione pe omul primitiv, să'l facă 
a'şi adducee a minte de separaţia sau anathema- 
tisarea lui din societate, şi de liberarea lui so- 
lemnellă şi symbolică a passerei prisoniere şi li- 
berate. Nu se cuvine a ne uită la midlocele. de 
quare se serve legiuitorul, ci la scopul lui; şi da- 
qua în : quei timpi şi la popolul hebreu que eşiă 
di Egyptu cu tradițiunile Egyptului, aquelie mid- 
l6ce eră singure potenţi spre a impressionă po- 
polal, cată a înenviință qud eră şi singure quelle 
mai raţionali. | 

Lemnul de cedru se dice qu5 pe quât nu & fa- 
vorabil la carnea sănătosă, pe atâta neutralisă 
sau curăţă carnea putredă a plagelor. Quei vechi 
credea qud lemnul de cedru unit cu hyssopu a- 
vea, o virtute inedicale pentru malatia pellii. De- 
spre hyssopu sa vorbit în Exodu Cap 12 vers 92. 
(edi Biblice pag. 92). 

Descriptia aquestei curățiri se vede în texiu 
dela vers 1 pînă la 32. 

Delă vers 33 începe despre curățirea leprei de 
pe păreti ai caselor. Aqui se vede o curăţire que 
astădi se face după tote regulele de quarantină 
spre curătivea unei case unde a fost contagiă ; se 
mai vedu iară precepte despre cum să se fereas- 
că de umiditatea păreților quând appăr macule 
de umiditate, de silitră sau de muciditate. Se 
radu păretii, se lină sau se tencuescu de a doilea, 
şi quând, silitra, umiditatea, mucedul iar appa- 
ru, attunci mai bine este să se derrîme aquca ca- 
să, qudei quei que ar locui într'ânsa nu potu a- 
vea sănătatea.  Agueasta credem qud este ade- 
veraia lepră a caselor sau a păreților, sau moler- 
ma que păreţii pot coprinde, de au fost într'ânsa 
amalaţi de malatii contagi6se, sau umiditatea. 

işi bat capul mulţi din commentatori a spun- 
ne quă aqueasta a fost o lepră miracul6să ; alții 
dicu quă legea fiicenduse în desert, unde eră tin- 
de iar nu case, și începând a vorbi despre casele 
Chanancilor unde avea să intre Hebrei, legiuito- 
rul presuppune quă Chaneii au cătat să'şi aseun- 
dă, prin păreti şi prin grâpe din casă averile în 
aue şi argint şi alte metale că toți popolii la ap- 
propierea inemicului. Si dagua Hebrei vor de- 
veni possessori ai aquellor cetăţi şi case, metal- 
iele coelinduse de umiditate vor traspiră prin pă- 
reţi; şi prin urmare de se vă dicce Hebreilor qud 
aguelle macule verdui etc. sunt lepră a păreţilor, 
şi quă se cuvine a rade păreţii a scote petrele 
mucede şi înfine a derîmă şi casa, firesce quă 
vor află tesaurele sau comârele ascunse. 

Textul ânsă nu pre dă cui-vă a întellege un as- 
semenea scopu lui Moysă: se vede curat pisce re- 
gule de curățire sau de quarantină,



CAPU Xv. 

După que sa vorbit de malatiete sau necurătia 
pellei sau u părţilor vădute ; vine apoi și la părți- 
le secrete alle bărbatului și femei ; din necarăția 
aqueilor părţi provin mulie relle, şi legiuitorul 
provede spre a le stirpi, împuind curătia, sepa- 
rând pe quei pătimitori spre a nu veni în contact 
cu quei sănătoși pînă nu se vor curăfi. 

Aqueste malaţii sau necurăţii sunt scurge- 
rea şi ori-que neputințe sau necură! (ii în păr- 
țile genitali.  Femeea sănălâsă este reținută de 

PIBIICELE. 

a se attinge de bărbatul que suferă de asseme- 
nea scurgeri, cum şi bărbatul de femee. Unii pun 

| în rândul unor assemenea nepulinte și hemorai- 
i dele. 
| Nu mai cităm textul. Fiă-quare îl pote citi 
| la locul său; este fârte clar. Ne ammu servit în 
! tradacția nâstră în adins cu multe vorbe helleni- 

ce şi latine, numai qua să respectăm mai mult 
| arechia citițovilor, şi mai vîrtos a junilor in= 
vocenți, Sunt vorbe correspundetâre în limba 
ndstră, ânst astădi nu mai pot figură nici în a- 
vatomie necum în articole saere de lege, 

VI. 

A HARE MOTH. 

CAPU XVI, 

Capitolul aquesta are multi relatiă cu que 
precedent. După que vorbi de multe necurăiii se- 
erele, de o dată adduce înainte mârtea quellor 
doi filii ai lui Aaron, que s'au âppropiat de allar 
necuraţi, bei, sau cu focu străin, cu exeitaliă de 
betie sau de orgii, iar nu cu schinţeiea sacră, a 
venerâţiunii, a castităţii, a zelului pentru binele 
commun. Aliarul în Israel nu eră că la alţi pO-. 
poli un locu de ceremonii superstițisse sau pure 
religose. Altarul, Sântul Sânteloe eră Personi- 
ficația Naţiunii întrege, a Statului republican que 
se compunea materialemente din popul represen- 
tat în vestmintele marelui sacertote, iatmora- 
leniente şi politicamente în legile sau eoustitu- 
ţia ei representă prin Arc, şi peste quare Domnu 
suprem eră Dumnedeu, representant prin Propi- 
tiatoriu que eră pe d'assupra Națiunii şi legilor 
ei că un aceoperemânt protector. 

Foncţionarul publicu dară destinat a se ap- 
-propriă şi a foncţionă lângă .aquest Sanctuariu 
que representă Naţia, legile ei şi pe Domnul ei 
quare eră Dumnedeu numai şi nu altul, nu se pu- 
tea appropiă cu focu strain, nu eu focul sau căl- 
dura interesului privat, nu cu focul vinului în 
corp şi cu fumurile lui în capu: nu eşit din vre o 
orgie sau necurăţiă. Vrei să te oecupi de Patrie, 
de uaţiă, de interesele ei, de viitorul ei, vino cu 
focul intereselor Natiunii la Sanctuariul ei, que 
astădi la noi.se represeută prin Adunarea gene- 
rale și prin ministerele publice: nu veni la alta- 
vul Patriei, nu intră în Adunarea genevale, nu te 
sui pe thron, nu te duce a fonelionă în ministere 
eu focu străin, împrumutat dela politica de din 
afaşă ; au en focu străin al patinelor şi resbună- 
rilor, şi intereselor, și docirinelor talle particu- 
lare; quă vei muri, miserabile declamator și hy- 
pocrit; focu nemateria! te va arde; focul que păle- 
sce şi consumă ondre, reputațiă, quc stinge nu- 
Tae; vei muri moralemente şi politicamente. Ast- 
fel focul nemateriat, stinse şi uceise alâtea nume, 
atâția domni, atâtea ministere succesive, pentru 
Quă toți se appropiară cu focu străin de Sântul 
Sântelor, de Altarul Patriei ; Pentru quă anprinşi 
de focul patimelor şi orgielor se appropiară de 
thronu] lui Radu Negru. Perirăţi miserabili, u- 
nul după altul, si nici un doliu în urm'a vâstră 
că şi în urma iliilor lui Aaron, 

Nu fără envânt dard după capitolele de lege 
pentru necurăţiri, şi lepre physice și morali vine 
capitolul aquesta de iuterdicţiă sau de anathema, 
neiertând, subt pedeapsă de mârte foneţionarilor 
Sanctuariului a se appropia necurați de dânsul, 
și adducâhd a minte dela început, mârtea filiilor 
lui Aaron. Și lot Domnul, tot Raţia supremă 
vorhesce Îa hisce assemenca precepte. 

i. Vers. «Si vorbi Domnul către Moyşsă, după 
ce muriseră” quei doi filii ai lui Aaron, quână 
au tost offerit focu străiu în aintea Domnului şi 
au murit. - 

«2. Si disse Domnul către Moysă (dicând) : 
Vorbesce “lui Aaron fratelui 15 qua să nu intre 
pe t6tă ora în Sanctuariu mai în întru de catape- 
tasmă în faga propițiatoriului quare este peste ar- 
ca mărturiei; qua să nu moră; gu&ci în nor mă 
voiu arătă assupra propiţiatoriului.     N'avem a facce nici o explicatiă aquestor ver- 
sete, qud nu le adducem de quât că întărire la 
quâte disserim.  Aquestea cum şi altele, nu iar- 
tă foncţionarilor Templului a se appropiă de Sanc- 
imariu pe tâtă ora, que airea se explică mai pe 
Jargu, adică necuraţi, qua să nu mâră. N'avem 
a explică de quât expressia: « quăci în nor mă 
voiu arătă assupra propiţiatoriului. » Despre a- 
quest nor sau 'coldană de nor sau scris multe 
quare de quare mai superstițidse sau mai după 
modul păgânilor şi innoranţilor, que nu vor să 
înțeliâgă de cuvânt que ă mai pre sus de tâte, ci 
de minuni, que astăgi le facu toti jonglorii. Aqui 
curat se vede cum și în versetul următor 43 quă 
este vorba de fumul thiemiamelor que cătă să ar- 
dă neîncetat şi a se sui în sus că o colânnă de 
nor. Hebreii ânsă veniă din Egyptu cu datinele 
și credințele tâte de acolo. Divinitățile în Egyptu 
cum şi ta toţi popolii aquellor timpi se credea | 
quă locuescu în locuri nepătrunse, şi prin ur- 
mare şi în templuri locul destinat unei divinități 
căti să fiă neappropiat de profani subt pedâpsă 
de morte, quăci acolo se execută mysterele que 
astădi trecu de jonglerii, unde scamatorii nu te 
lassă să te appropii. Nu & mirare să vădă quine- 
vă quă popolul și descindenţii lui să înțelleagă 
una, adică queea que el eră învățat de mai "nain-   te, si Aoyst să întelleagă cu totul alta. 

3. Vers. «Aşă intre Aaron în Sanctuariu ... » 
Oijene sine)edoerat Aapruy sis ză dau. Vorha Să ori în hebreiea se arată prin FINȚI que însemineadă :



LENETICU., 

Cu dajieasiu, sau cu cquesi mod.  Aqueste palru 
litere hebraice adunate că mumere unul lângă 
altal însumă nuimerul 410, şi atâţia anni a duzat ] 
sau a (inut primul templu. Prin urmare dicână 
«şa sau in modul aquesia, vă întră în templu, 
și aquel asă coprindând în sine 410, scotu de aqui 
qud dă ja început sa sciut quâti anni vă dură pri- 
mul templu. Sciinţa cabalistică în aquest fel de 
amănunte se occupă: adicii de a explică fiă-quare 
literă din quare se compune o vorbă; și prin ur- 
mare din tot textul Diblicu facce o spegiă de alge- 
bră particulară.  Ast fel este şi numerul 666 din 
Apocalypse prin quare este numită Prostituata. 
Yominu veni mai târdiu la explicarea mai multor 
vorbe în modul aquesta; că lehovah Adam, Eva 
ete. eic. 

In tot capitolul aquesta, după que impune pu- 
vitatea foneționarilor Sanctuariului, tractă despre 
ceremonia curăţiei generali que se făccea la un 
an »0 dată, în dioa a decea a lunei o. şâpte-lea, a- 
dică în Septerubriu.  Aqueastă sărbătâre se nu- 
mesce Sâmbăta Sâmbetelor adică Bepaosul Re- 
paoselor, prin quare se regeneră sau se rennoiă 
popolul întregu dela primul sacerdute pînă la quel 
din urmă omu privat, dela bătrân pînă la copil, 
bărbat şi femee în genere, mărturisindu'şi şi cu- 
rățindu'şi fiă-quare păcatele, depuindule prin mâ- 
na primului sacerdote pe capul unui țapu, quare 
se dicea Tupu emissar, şi quare se trimitea în 
desert spre a duece accolo păcatele sau nelegiui- 
rile societății întrege. 

Oh quând am putea trimite şi noi pe capul 
unei capre sau unui țapu păcatele nâstre, afară 
din sogietatea română, unde nu calcă picior de 
omu, unde nu se vorbesce limb'a părinlilor no- 
stei, unde nu se află credinţele şi sperantele n6- 
stre, accolo în aintea lui Azazel de s'a ducee Ţa- 
pul cu păcaiele nâsire ! 

Să cităm textul qua să vedem aqueastă mare. 
solemnitate, que începe dela adducerea a minte a 
morţii belivilor de Nudab şi Abiud, şi vine la Ţa- 
pul lui Azazel la ţipul emissar. 

3, Vers. «Aşa să intre Aaron în Sanetuariu: 
cu vitel dela vace pentru păcat, și ariete spre holo- 
cautomă. : , 

Aquesiea pentru Arthiereu. 
«&. Şi tunică de in sanctificată vu revesti, şi 

femoral"(ismene) de in peste pellea lui, şi cidară 
înpregiurul gâtului lui, și zonă de in vă încinge 
(sanctificatiă este); şişi vă spălă cu apă tot cor- 
pul, si le vă vevesti aquestea. » 

Tâte albe, tâte candide, şi tâte le vă revesti, 
după que mai ântâiu iși vă spălă tot corpul eu a- 
pă: Curăţia materi:le symbolisă pe quea, morale. 

«5. Si dela synagog'a filiilor lui Israel (dela, 
assemblea generale que representă Naţia întreză) 
vă luă doi tapi dintre capre pentru păcat, Şi un 
ariete pentru holoeautomii. 

Din partea Archiereuiui se vede pentru păcat 
un vițel, şi din partea Națiunii numai un tapu 
cum se vă ved6, qusei din aquesti doi numai u- 
nul este pentru păcat sau delici. — Archiereul & 
dator, cum am mai dis, o mai mare amendă pen- 
tru nelegiuirea sa. 

«6. Şi vă offori Aaron vițellul quel pentru pă- 
cat que (este) al lui, și se vă rugă pentru sine şi 
pentru casa sa (adică pentru famillia sa). 

Qua să pâtă Archiereu! curăți pe alții, qua să 
potă adică servi de exemplu la alți şi adducce fo- 
los preceptele salle, cătă mai ântâiu a se curăți 
pe sine. De aqueea dar mai ântâiu și ruga în- 
cepe dela Archiereu. «Și se vă rugă pentru sine 
şi casa sa.» Ne ammu ţinut de traductia vcchie. 
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Vorba rugă în bellenica se exprimă prin cgridee- 
zar, ŞI în hehraică se vă rentregi. Aqui nu € piei 
decum vorbă de ruge vane și de vorbe dise pe 
din afară, ci de recunâscerea păcatului, de pe- 
pentire, de spălare cu totul, de rentregire, şi wen- 
tvegire vă să dică a xcui în stare şi putere de a 
nu inai căd6 în delictele de mai nainte, a veni 
în stare de a sesvi de model la alţii. Devine ast 
fel Archiereul şi preotul curat ? are putere apei 
de a curăți si pe alții, quăci viața lui devine tpu 
de imitare la qucilalți. . 

Vine aqoi Archiereul curăţit şi execută cere- 
mmonia pentru păcatele Assembleii , sogietăţi, sy- 
nagogei întrege a filiilor lui Israel]. 

«1. Si vă luă quci doi țapi (ai Națiunii) şi'i vă 
punne înaintea Domnului la ușa iabernacului 
mărturiei (aqui se mărturiă). 

«8. Si vă punne Aaron peste quei doi (api sorţi: 
o sorte Domnului, şi o alții sârte quellui solitor 
(lapu). » | 

Aqui se ardică mulțime de cemmentariă, şi 
versiunile ditieru. Yorb'a.8 de doi tapi, din quare 
unul & pentru păcatele generali ajle assembleii. 
Se aruncă la sorţi. Dicu quo pe un hulletin se 
scriă vorba Ioma şi pe altul ia Azazel guel: pe- 
ste quare cădea sârtea d'ânttiu Domnului remâ- 
nea al Domnului, que] peste quare cădea sântea 
ptcatului, sau iui Azazel nu eră acceput în sa- 
crificia Domnului. Păcatele Assembleii repre- 
sentaniilor națiunii p'avea que cătă la altarul pa- 
iriei, şi cătă să fiă trimise cu țapu cu tot în de- 
serturi.  Ţapul păcatului în hehraica se dice al 
lui Azazel, în hellenica queiio» Şepte-deci se 
dice câ izoncuzale. Nulgata îi dice hivcus emis- 
sărius, țapul emissur. Vechii nostri traducâtori 
se exprimă prin tepul quellui de slobozit; Noi 
ne exprimarăm quă să lim şi între textul helle- 
nicu şi între tradueția vechis prin quelluui solitor 
que se quam appropie și de emissar. Nici o ex- 
pressid ânsă nu arătă ideea otiginalului Azazel, 
afară numai daqua vorb'a ănozouzaira Se Vă înţel- 
lege, cum dicu Românii, prin quel departe de 
ast locu, adico Dracului. 

Intre Hebrei eră âncă tari credinţele păgâne 
alie Egyptului, AMoyse le combate pretutindeni. 
Dogma a doă principe que domină în Egypl, 0- 
sire şi Typhou, Aloysă io reciinsce. Pentru el 
Râul este nefiinta sau desordinca, adică minciu- 
nea, errorca; toți gei păgânilor que nu există. 
Dumnedeul lui este Qarel que este adică Ichovă. 
Cu tâte aquestea, credințele ervonate, desarte nu 
eă âncă stinse dintre Hebei. Aşă lapul peste 
quare sâriea a cădut să nu fiă al lui Dumnedeu, 
aquelia se gisse al lui Azazel. Ansă que însem- 
neagă Azazel ? Să lăsăm terminația el: azuz sau 
815, nu ave tot aquelle cosâne cu [sis? — Vo- 
calile nu însemneadi niinicu. — Vă sii Qică dar 
qud tapul păcatului este al idolului, al Isidii, al 
Pharaonilor frecutului, al qucliui departe de ast 
iocu, cum dicem noi, al apopompelui, al quellui 

| que să ducă cu norii; aşă, cum facu urări din suf- 
fiet să văd ducânduse din miglocul nostru ţapul 
păcatelor nostre, cum să nu'i mai audim nici de 
nume: Tapul bețielor, 'Țapul orgielor, Tapul fu- 
rilor şi uceidătorilor, 'Tapul desunirii și peirii na- 
țiunii. “ Tapul păcatelor numerului 6 îmmulţit cu 
&.. (Yegdi Gonservatorul, pag. —). 

Aquestea s'au dis âncă dela 1852 pe quând 
se seriă aqueste notițe în insula Chio. Nicio 
schimbare n'am făcut acum la iypărive de quât a 
timpilor verbitor. Attunci me adressam la fiitor, 
și acum la present pentru fiitor. Schimbare n'am
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făcut'o eu în redacţiă, ci evenimentete veniră spre 
a împlini din disgraţiă temerile melle. 

«9. Şi vă ofleri înjunghiând ţapul pe quare a 
cădul sâitea Domnului, şil vă adducee pentru 
păcat. 

«10. Iar țapul peste quare a cădui sortea quel- 
lui apopompeu (queliui de depărtat), îl vă punne 
(Archiereul) viu în aintea Domnului, de a se ru- 
gă assupra lui spre a! trimitte în solia (lui) în 
deşert. 

De aqui începe ceremonia săcrificiului vițel - 
lului şi a ţapului Domnului pentru păcatul po- 
polului, şi vine apoi iar la țapul lui Azazel sau 
al quellui de depărtat. 

«24. Şi vă punne Aaron ambele salle mâini 
peste capul tapului quellui viu, şi vă, mărturi pe- 
ste dânsul tote nelegiuirile filiilor lui Israel, și 
tâte iniquităţile lor, şi tâte păcatele lor, şi le vă 
punne peste capul ţapului quellui viu, şi] vă e- 
mitte prin mână de omu preparat în desert. 

«22. Si vă luă ţapul pe sine tâte iniguitățile 
lor (ducendule) în pământ necăleat, și vă emitte 
țapul în desert. 

«26. Și quel que vă emitte țapul quel pre- 
semnat pentru iertare își vă spelă vestmintele, și 
“şi vă scăldă corpul în apă, şi după aqueasta vă 
întră în castre. » 

Audi, popole îngreuiat de păcatele tale? quând 
" aquestea iote se vor descărcă peste capul tapului 
lui Azazel (quare se explică şi prin agentul mor- 
ţii) quând aquest ţapu se va emitte în focurile ne- 
călcate alle deseriului, omul însărcinat cu astă 
missid. și corpul şi vestmintele să şi le spelle și 
apoi să reintre în cetate qua să nu. mai adducă 
contagia rellelor que au fost cădut peste tine. 

«29. Vers. ȘI vă fi voă aqueasiă lege eternă 
în luna a șâptea, în a gecea a lunei umiliţi suf- 
fetele vâsire.... 

«31. Sâmbetele sâmbetelor (repaosul aque- 
sta) vă fi vos; şi veţi umili suffletele vâstre, lege 
eternă. 

Aqueasia eră una din sărbătorile quelle mai 
considerabili, serbătore de regeneraţiă, reînire- 
gire, de amnistie generale. Marele sacerdote sau 
Archiereul după que se curăţiă pe sine, se rugă, 
pentru toti ; se rugă penteu toți dicu, iar nu îi 
curățiă ; quăci fiă-quare cată a se curăţi sau re- 
întregi singur. Archiereul şi preotul pâte iertă 
sau deslegă păcatele omului către Dannedeu: iar 
nu şi quelle commise assupra apprâpelui assu- 
pra aliui omu. Pe aquestea nici Dumnedeu nu 
le iartă, de nu vă iertă quei que a sufferit. Quând 
vă iertă împilatul pe înapilător, victima pe îyran, 
văduva şi orphanul pe judele şi pe turtorui assu- 
pritor, calomniatui pe calomniator, attunci nu- 
mai îi vă iertă şi Dumnedeu. 

CAPU XVII. 
Vorbind despre tâte sacrificiele în parte, vine 

În aquest capitol a tract: despre acrilicie în ge- 
nere. Legiuitorul este în desert. Popolul este ân- 
că cu datinele Egyptului. Scopul legiuitorului es- 
te de al desbără de agquellea, de al punne pe o 
calle de îndreptare, de a'l mântui de tot que “i ar 
corrupe corpul şi suffletul sau inima. Popolul a- 
vea în miglocul său malatiele que îl urmasseră 
din Egyptu şi quelle que se nascu firesce în ori- 
que campament, quând omul & lipsit de multe şi 
mai vîrtos în aquei timpi. Occupaţia lui Moyse 
este sănătatea physică şi morală a popoiului: prin 
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urmare legile lui au inainte curăţiă şi tot curăţia, 
stirpirea contagiunilor material; şi morali, şi prin 
urmare preveghierea mâneărilor que contribuescu 
inult lu sănătatea omului şi la stirpirea coutagiu- 
nilor. De aqueea dar în capitolul aquesta se pre- 
serie fiă-quăruiă, fii Hebreu, fiă proselyt que se 
abă în campament, să nwşi sacrifice sau să'și 
înjunghie în ascuns vila, ci s'o adducă înaintea 
Tabernacuiului, spre ai adică inspectată de sa- 
cerdoţi despre sănătatea ei, spre a se înjunghiă 
după regule, spre a se arde quelle nefavorabili 
sănătiiții, spre a facce a i se scurge sângele que 
eră atât de inemicu sănătății. Mâncarea cu un 
cuvânt cătă să fiă cu mare preveghiere inspceta- 
tă. subt pedepsi de morte a quellui que ar căleă 
agueastă. lege de salubritate publică. 

Eat textul: 
«3. Vers. Omu, omu din filii lui Israel isau 

dintre proselyiii, sau dintre aliăturaţii între voi, 
quare ar junghiă vitei sau die sau capre în cam- 
pement, sau şi quare ar” înjunghiă afară din cam- 
pament; 

4. Şi la uşa tabernaculului mărturiei nu (le; 
vă adduece.... se va împută omului auelluia (că) 
sânge: (quici) sânge a vărsat, şi disperde-se-+a 
sulfletul aquelia din popolul său: 

Aqui cu vorba sânge se înțelege uccidere, 
omor; omul aguelia se vă consideri adică ca 
ommoritor, şi cu morte se să pedepsi. 

Aquestea pentru inspecția generale a sacrifi- 
cielor, înjungiieritor, şi prin urmare a mâncării, 
Se pulea ânsă qua sun proselylii sau Iebreii si 
facă saezilicie lo, dei imaginari, mineinoşi, que 
mai mult se termină prin orgii, şi fosnicaţiuni, 
că iule ospețeie desordonate. Aqueasta nu nu- 
mai ar îi pespetuai erorile, ci ar” fi făcut din 
desfrânări a se întinde pesta şi tâte morbuvile con- 
tagidse. Xieysă țină. quu să dicem așă, seque- 
sirat în quaruutină tot popolu!.  Quine nu cund- 
sce pesta Egyplului, şi tote morburile iui întinse 
în părțile Asiei ? quine nu cunbsce rellu!e que au 
pătit tote armatele în părțile locului a Assyrieni- 
lor, a lui Pompeiu și a Cruciaţilor mai târdiu nu- 
mai din neîngrijirea curăţici, unde popolul he- 
breu îrecti, prin tâte fărd a păți atâta, de quâte 
ori observarv legile de curăţie alle lui, Moyse, şi 
păti muit că şi alți popoli de quâte ori se abătă 
dela dânsele. Orgiele mai nainte de tote eră pro- 
scrise şi prin urmare ori-que sacrificiu sau os- 
pătu după modul idolatrilor. , 

«7. Vers. Si nu vor sacrifică (filii lui Israel 
şi proselylii) sacrificiurile lor quellor zani quă- 
vor ei se exfornică în dosul lor: lege eternă vă fi 
între Yoi în generațiunile rostre. 

Numele ani în hebreesce se arată prin seirim 
în hellenica s'a tradus prin uzzarse, deșeărți vani. 
Nu li șe dă nici numele de dei că şi qnând ar fi 
dis nefiintelor unde ajung a se prostituă prin or- 
gii, aşi faece amoruri nelegiuiie. 

Nu & popol al antichității quare să nu ne pre- 
sente la sărbătorile și sacrificiele salle speciaco- 
lul bidos al sacrificielor umane, şi al orgielor 
queilor mai obscene. Pretutindeni forțele lui Moy- 
să se vădu spre a desbără cu totul pe Hebrei de 
aqueste datine sălbatice şi barbare: „pînă şi sân- 
gele dela ori-que animal subi ped&psă de morte 
este proscris de a se mâncă ; şi aqueaslă legiuire 
se repetă forte des, ânteiu pentru quă sângele eră 
snppărător la sănătate, şi a doilea spre a relinne pe 
Hebrei de a nu se punue la ospetu la aqueeași masă 
cu păgânii, spre a nu contractă învăţurile lor in- 
umane. 

«10. Vers. Și omu, omu din filii lui Israel
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sau din proselyții allăturaţi între voi que ar mân- 
că din vre un sânge, voiu punne faca mea peste 
sufiletul mâncător de sânge şi îl voiu perde din 
popolul său. 

«11. Qudci suffletul ori-quărui corpu sânge- 
le lui este, şi eu "l-am dat vo& peste altar spre a 
facce urări pentru suffletele vostre, quăci sânge- 
le aquesta în locul sufiletelor vâstre vă fi solitor. 

Un medicu din quei mai renumiţi din dillele 
nâstre, que pe lângă specialitatea medicinei, ax 
fi şi un mare naturalist că Cuvier, şi un chimist 
din quei que au dus sciinţa în quel mai 'nalt grad 
possibil al epochei n6stre, n'ar pute ave âncă de- 
plină aqueastă sciinţă a sângelui. | 

Este adevărat qu5 după gazurile que se exală 
mai mult în atmospheră, se compune şi aerul 
quare resufilăm ; şi după materiele din quare se 
compune un terrâm devine mai mult sau mai pu- 
cin fructifer. Sângele 8 recunoscut quă în tot 
animalul coprinde mai mult de quât tote părțile 
lui principe de viaţă. Să comparăm: gunoiul în 
appropiere de omu 'i-ar' facce rău, şi presărat pe- 
ste cămp facce bine, îngrăşând pământul; sângele 
iară în aquelle clime căldurâse, mâncat, ar' fi ad- 
dus mare rău sănătăţii, şi svaporat în ear adăogiă 
gazuri solitâre, qua să ne exprimăm în termenii 
biblici, pentru suffletul sau viața omului (quăci, 
în hebraica su/flet viaţă vă să dică). Peste altar 
dară pe focu să se svapâre sângele pentru viaţa 
sau sănătatea menilor. 

Sângele eu un cuvânt nu eră iertat nici de cum 
să se mănânce sau să se pârgă invan ; cuvântul 8 
de economie hygienică; aqui nu eră vorbă de 
credincios sau necredincios, ci de vera utilisare şi 
economie a sângelui şi de aqueea legea este şi 
pentru febreu şi pentru străin tot aqueea, 

«12. Vers. Pentru aqueast'a dis-am către fi- 
ii lui israel: nici un sufflet dintre voi să nu mă- 
nânce sânge, şi proselytul quel alăturat între voi 
nu vă mâncă sânge. 

Şi tot mai repetă. 
«13. Si omu, omu din filii lui Israel şi din 

proselyții allăturaţi între voi quare ar'vână vânat 
feră sau passere quare se minâncă, să verse 
sângele ei şi să accopere cu pământ. 

Si aqui altă economie cu sângele; vânatul nu 
se adducea la altar; sângele lui remânea pe câmpu. 
În dată dar legea face pe de o paste a se îngrășă 
cu dânsul piimântul şi pe de alta să nu adaoge 
la stricarea aerului împulindu-se. 

Cura quea mai mare a lui Moysă este de a de- 
veni aerul quât se pote mai curat; s'a vădut în 
Exodu Cap.—v. — qud pe fiă-qunre Îsraelit legea 
îl îndatoreagă de a puriă la cingătre nedeslipit 
un ţeruş, spre a'şi accoperi în dată quelle que es 
dinti'ânsul în poiană. 

Si despre sânge i se pare quă n'a dis de ajuns 
şi mai adaoge: „ 

«4&. Quăci suifletul ori-quărui corpu sânge- 
le lui este. Şi am dis filiilor lui Israel: sângele 
nici unui corpu să nu mâncaţi, sângele ori-quă- 
rui corpu suffletul lui este. Tot quel quare îl 
mănâncă extermina-se-va. » i 

Ajunge pînă la pedepsă cu mârtea pentru 
quine vă călcă aqueastă lege de utilitate şi salu- 
britate publică; qusci quel que attacă sau împe- 
dică sănătatea publică în adevăr este un ommo- 
rîtor, nu de un individ, ci de mai multe sufflete. 
Au doră astădi legile de quarantină nu sunt tot 
asă de rigurose? şi cu quât sunt mai rigurâse şi 
mai bine observate cu atâta învederedă şi înțel- 
lepciunea legiuitorului şi gradul de civilisaţiă. ” 
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CAPU XVIII. 

După que se pusseră legi pentru curățirea ma- 
teriale si-morale dela quare purced nu numai să- 
nătatea şi fericirea publică ci şi ânsuşi frumuse- 
țea corpului şi suffletului în viitor, amelioraţia 
stirpei, Legiuitorul se teme quă popolul se vă a- 
batte din aqueste legi, quând mai reținând din dati- 
neleEgyptului, quând imitând popoli vecini de qua- 
ri eră să fă încongiuraţi. Qua să întâmpine un asse- 
menea rău de contagiă a moravurilor que uccid 
naţiunile, legea pretutindeni or începe or termi- 
nă prin marele jurământ: Eu Domnul Dumnedeul 
vostru? 

«2. Vers.  Vorbesce filiilor lui Israel şi vei 
dicce către dânşii: 

«3. Eu Domnul Dumnedeul vostru! După 
datinele țărrei Egyptului în quare aţi locuit să nu 
faceţi, şi după datinele tărrei Chanaan în quare 
vă inducu pe voi, să nu faceţi, şi în legitimeie lor 
să nu âmblaţi. 

«4. Judecăţile melle veţi facce şi preceptele 
melle veţi custodi âmblând intr'ânsele : ex Dom- 
nul Dumnegeul vostru! 

«5, Şi veţi custodi tâte preceptele melle şi 
tâte judecăţele melle, şi le veți facce (adică nu 
numai să le cundsceți ci şi să le practicați) quare, 
făcându-le omul, VIU VĂ FI INTR'ENSELE : eu 
Domnul Dumnedeul vostru !» 

Nimicu mai simplu şi mai de înțelles quând se 
exprimă raţia supremă.  Quând omul că individ 
îşi appără sănătatea prin mâncări curate şi nesup- 
părătore, prin aer curat, prin ferirea de ori-que 
contagiă, prin exerciţiul necessariu (que se pre- 
scrie aiurea) firesce quă 2 viu; sănătatea şi viaţa 
este resultatul sau recompens'a ţinerii unor asse- 
menea precepte: quând iară popolul că un corp 
colectivu îşi appără sănătatea publică, a corpului 
și a suffletului, quând se feresce de contagiuni 
physice que adducu epidemiele şi de contagiuni 
morali que corrumpu moravurile şi degradă so- 
cietatea, popolul aguelia iarăşi fârte firesce quă 8 
viu şi viguros că Naţiă, & aşă de viu în quât Dum- 
negeu se jură pe sine Ensuşi: eu sunt Domnul 
Dumnedeul vostru! eu Libertatea, eu Sănătatea 
și Viaţa, eu Santitatea supremă, eu Fericirea ab- 
solută, eu Bunul și Frumosul perfect, nemărgi- 
nit, absolut. Fiţi geloşi de libertăţile vâstre, şi 
nu veţi ave alt domnu de quât pe mine Libertatea; 
fiţi geloşi de sănătatea vâstră privată şi publică, şi 
morburile nu se vor attinge de voi,quăci eu Sănăta- 
tea şi Viaţa sunt Domnul vostru. Luminati-vă min- 
tea, aveţi inimă curată, şi veţi fi sânţi, curaţi a- 
dică şi neattinşi de relle, qubei eu que! Sânt 
Domnul vostru sunt, : 

Vine apoi legiuitorul şi qua să ameliare sau 
să înfrumusetede stirpea, legiuesce însocirile sau 
căsătoriele ast fel cum să se încrucişede quât se 
vă pute mai mult. Nu mai iartă însocirile între 
consângi cum se urmă între sălbatici, barbari, 
păgâni cu un cuvânt que eră atât de uriţi, şi 
cum s'a urmaț adesea în timpii patriarchilor, lu- 
ânduse frate cu suror, şi ţiind un bărbat do& surori. 

E de ajuns a citi quine-vă textul dela vers. 6 
pînă la 23 que se înțellege de sine. Legiuitorul 
adduce apoi de exemplu pe barbari şi păgâni 
quari ş'au stins şi materialemente şi moralemente 
şi ensuşi politicamente că Staturi, commitând as- 
semenea abominatiuni cum le dice textul. 

«24, Nu vă întinaţi în nici una din aquestea,; 
quăci în aquestea tote se întinară naţiunile que 
eu allungaiu dela fag'a vâstră. 

«25, Si s'a întinat ţerra, şi am dat înapoi ini- 
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quitatea ei pentru aqueasta: înfioratu-s'a 
tul întru guei que locuescu pe dânsul. 

«26. Şi veti tinne legile melle şi preceptele 
melle, şi nu veţi faece din tâte ahominaţiunile aquestea (nici) pământeanul nici străinul venit 
între voi. 

«27. Quăci tâte abominaţiunile aquestea le 
făcură Gmenii (ţerrei aquesteia) que fură înaintea vstră, și s'a întinat pământul. 

«28. Şi qua să nu se înfidre (şi) de voi pă- 
mântul quând îi veţi întină, şi să vă dea afară du- pă cum a rempins gintele que fură mai "nainte 

e voi 

pămân- 

Cum dă pământul afară pe pământeni și vin 
străinii în locul lor? Omul & firesce lipit de lo- 
cul nascerii salle şi îl amă; & o legătură între el 
şi pământul păriniilor săi. Quând un popol îşi 
amă pământul de nascere scie şi a! appără ; şi 
qua să) appere se nevoiesce prin tote de a'și av6 
midloce de appărare. Mai mult de quât bracele şi 
armele de appărare, sunt neceşsarie unui popol 
un sufilet curat şi mare și liber. Sufletul sclav |   
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patimelor şi viţiurilor, împilat de morburi physice 
şi morali, nu mai are nimicu de sacru pentru quă 
nu cunâsce nimicu de sacru. Un popol coșrupt 
d şi tont şi 8 apprope de a-căde sub jugul străi- 
nului sau de a fi allungat de dânsul; de nu vine 
străinul cu armele, vine cu bani qua săi cum- 
pere pământul. Omul corrupt contractă datorii 
şi datoria este o sclavie, şi îşi vinde averea şi 
pământul părinților sti, şi remâne săracu şi să- 
răcia este sclavie; și din corrupția sa cade în ma- 
laţii şi mclaţia este sclavie. Pământurile Româ- 
nilor pe jumâtate astădi sunt alle străinilor, și 
peste o jumătate de secul vor fi tâte alle străini- 
lor, şi Românul vă fi sau altungat afară, sau că 
proletar vă remânea illotul străinilor. Pentru 
que s'au vândut pământurile şi se vor-mai vinde 
la străini ? Pentru quă s'au corrupt inimele, s'au 
stins suffletele, s'au întunecat minţile, și de hună 
voie au contractat 6menii datorii adică sertituţi, 
qua să şi satisfacă viţiurile.  Ast fel dă pământul 
afară pe pământeni, şi vin străinii în locul lor. 

«29.  Qud toţi quâţi vor facce din abomina- 
țiunile aquestea exterminase-vor 

VII. 

KEDOSCHIHM. 

CAPU XIX. 

Şi de temă legiuitorul qus nu se vor ținne a- 
queste legi şi precepte salutarie, şi quă se vă a- 
batte popolul în datinele şi vitiurile que au stins 
pe popolii vecini, repetă quâl se pote precepte 
și le mai împlinesce variându-le. E o morală în- 
iregii din quelle mai sublime şi mai perfectă în- 
tregul aquestui capitol. Ar fi de ajuns să împlinea- 
scă o întregă legiuire spre a formă un popol pri- 
miliv, şi a regeneră un popol corrupt şi perver- 
tit. Cititorul nu are de quât a citi şi reciti tex- 
tul întregu quă ă forte clar, și vă ajunge pînă la 
lacreme, quând vede quă nu este uitat neavutul, 
v&duva, orphanul, domesticul, străinul, nici ani- 
rmalele, nici ânsuşi plantele, şi icte spre prospe- 
ritatea şi fericirea societăţii întrege. De aqueca 
partea aqueasta s'a şi numit Fedoschim adică 
Sânţii sau quei puri. Puritatea, curăţia sau sane- 
titatea are un îndoit sens, puritatea corpului şi 
puritatea suffletului: Fiţi sânți după cum expli- 
că tot capitolul vă să dică: mâncaţi curat, pur- 
tați-ve curat, aveţi locuinţele şi cetăţile şi câmpu- 
rile vâstre curate, nu vă altingeţi de nimicu ne- 
curat nioi în relaţiunile vâstre în soțietate, nici 
în laborea vâstră, nici în industria vosiră, nici în- 
tempinul conjugal cu femeile vâstre; fiti Sânti, 
vă să dică iară aveţi inima și sufiletul curat, ob- 
servaţi preceptele melle spre binele commun un- 
de iniră binele fiă-quăruia; observați a se împli- 
ni adunările şi sărbătorile, unde sacrificiele ma- 
teriali sunt emblema sacrificielor morali, şi in- 
tellectuali; fiţi cu un cuvânt puri și cu corpul şi cu 
sufletul vostru. | 

Eată quâte-vă din aqueste precepte prin quare * 
veți fi puri sau Sânţi. 

«2. Vers. Vorbesce synagogei întpege a filii 
or lui Isvael:   

Tote aqueste precepte sunt pentru tâtă socie- 
talea pentru synagoga întregă. 

«Sânţi veţi fi, qud sânt eu Domnul Dumne- 
deul vostru sunt, , 

Recapitulă apoi respectul către părinţi; Sanc-. 
"tificarea Repaoselor sau a Sâmbetelor; depărtarea 
dela idoli, sacrificarea cu bună, voință din totă i- 

gietatea, | 
«9. Quând seceraţi voi seceratul pământului 

vostru , să nu terminaţi secerătur'a vostră, sece- 
vând pină în capăt ţerrin'a vostră, şi quelle que 
cadu dela secerea ta să nu le aduni. » , 

Aquestea eră partea neavuţilor şi scăpătaţilor 
que veniă în urmă, 

«10. Si via ta să nu te întorci a o mai culle- 
ge, nici bâbele viței alle (que mai remân) să le 
(mai) aduni ; neavutului şi proselytului (străin) să 
le laşi: eu sunt Domnul Dumnedeul vostru! 

Amorul eătre apprâpele, către străin și nea- 
vut însufilat ast fel și înrădăcinat prin praetică 
în timpul travaliului la culesul frueteler, devi- 
ne înv&țu și apoi de aqui deculă i6te bunătăţile 
şi depărtarea de ori-que faccere de rău către alt 
omu: Pe quât & de simplu exprimat aquest amor 
prin aqueste doă versete, pe atâta & mai metho- 
dicu, mai practieu şi că basea ori-quării morale. 
Aquest amor devenind o dată învăţu, tote queile 
lalte bunătăţi vin de sine. De aqueea şi legiui- 
torul după Dumnedeu şi părinți însuffla cu mare 
forţă aqiicastă charitate către "quel fără putere; 
Eu aqueastă forță sau virtute pote legiuitorul feri 
dela t6te vellele şi conduce spre tote bunurile, 
cum: 

«14. Să nu furaţi, să nu mințiți, nici să ca= 
lumpiă quine-vă pe apprâpele stu. 

«+2. Să nu juraţi în numele meu pe nedrept; 

;nim'a; şi apoi vine la relaţiunile omului cu so-



LEVITICU. 

să nu profanati numele Dumnedeului vostru: eu 
sunt Domnul Dumnedeul vostru. ! 

«43, Să nu nedreptăţesci pe appropele tău, să 
nu răpesci, şi să nu dârmă salariul (servitorului) 
mercenarului pe lângă tine pînă a doa di. 

«44. Să nu vorbesei de r&u pe surd, şi înain- 
tea orbului să nu pui pedică.... 

Doă rânduri facu quât volume întrege de mo- 
rală ; apoi que styl quare pe quât ă de simplu pe 
atâta & de sublim. Surdul nu aude, nu fii dar co- 
dard, nu vorbi rău de dânsul ; ânsă şi quel quare 
nu & de facă nu aude, nu fii dar codard şi nu 
vorbi r&u de dânsul. Orbul nu vede; nu fii dar 
fără rărunchi spre ai punne pedică. Junele ân- 
să, popolul innorant, vede ellu că quel experi- 
mentat şi erudit, că quel luminat eu mintea? scie 
el unde se duce? Nu fii dar scelerat spre a cor- 
rumpe şi perverti junimea; nu dexrîpă popolul, o 
demagogu ambițios, qua să te sui tu p= ruinele lui. 

„«45. Să nu faci nedreptate în judicată : să nu 
iei (ardici) faca quellui neavut, nici să admiri faca 
quellui potent : în dreptate să judici pe apprâpe- 
e tău. 

Cu drepiaiea se începe aquest verset şi cu 
dreptatea se închie: preceptele din midlocu expli- 
că dreptatea, și dreptatea explică mai bine pre- 
ceptele din midlocu. «Să nu ardici faca quellui 
neavut însemnedă: nici să'l înfrunţi şi să'l umi- 
lesei pentru quă este umil şi neavut, nici iar să'] 
faci aşi ardică faca sau nasul în sus, sub cuvânt 
quă pentru quă este neavul 8 privilegiat de a 
committe ori-que rău. (Ast fel sunt expressiu- 
nile orientali fârte adesea) şi qua să nu se expli- 
ce numai întrun modu termină cu : «în dreptate 
să judici pe apprâpele tău.» (Qhri-quare vor fi 
doctvinele îalle, fii drept; nu dă dreptate numai 
potentelui sau avutului pentru quă esci din aquea 
coterie ; nici iară nu dă dreptate numai neavutu- 
lui pentru quă esci din altă coterie. 

«16. Nu âmblă cu dol (viclenie) în naţia ta 
şi să nu te întăresci pe sângele apprâpelui t&u: 
Eu sunt Domnul Dumnegeul vostru! 

Viclenia, rusa sau dolul nu eră iertată între 
popolii Orientelui cu quel de o naţiă; cu străinii 
însă se consideră o virtute mai virtos la resbel. 
Popolii moderni critică aqueasta, în theorie, ânsă 
cum urmâgă în faptă în resbelle, în luptele lor 
diplomatice, şi pînă şi în luptele intestine și în 
rivalități de interese commerciali, politice, şi so- 
ciali?  Moyse nu quă dâră legitimă dolul către 
sirăini, ci că şi quând ar” diece: de ajuns vă vă fi 
rusele de resbel şi animosităţile cu quei de altă na- 
țiă, nu âmblaţi cu dol şi în naţia vâstră, sau că 
şi quând ar” dicce: daqua dolul este condamnat 
si către străini, cu atâta mai vîrtos este către ap- 
prâpele. Doctrina aqueasta s'a împlinit prin chri- 
stianismu que ne dicce a amă şi Ensuşi pe ine- 
micii nostri, 

«Să nu te întăresci pe sângele apprâpelui tău.» 
După textul hebraicu se dice: nu te punne, sau 
să nu stai drept în piciore peste sângele appr6- 
pelui tău ; după traductia quellor Sâpte-deci se 
dice oz întorâsn 29 alpaat +05 nato ov; alică să 
nu stai peste sângele... Vechii nostri traducă- 
tori au dis forte bine inspirați, «să nu te întăre- 
sei peste sângele...» Dilferința traducţiunilor 
este qud textul 8 în sine concis şi coprinde idei 
de volume întrege în quâte-vă vorbe: Nici la ju- 
dicată să nu accusi pe apprâpele sau să eşi măr- 
turie mincindsă assupra lui cum să'şi perdă via- 
fa sau averea, sau ondrea ; nici să te încerci a te 
folosi din perderea, altuia; nici să înaintedi în 
carriera ta politică sau militară prin destituția al- | 
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tuia luându'i locul, acolo ellu unde anni 'şi a varsat 
sudozile şi sângele ; şi eu atâta mai virtoa să fugi 
de a ajunge la fonctiunile înalte şi pînă la thron 
păşind şi înălţându-te peste ruinele patriei, peste 
sângele concetătenilor tăi. — Que divine precep- 
te! şi quât a fost și este âncă lumeă surdă la dân- 
sele !... Quâte nelegiuiri n'a mai vădut s6rele, şi 
quâte nammu mai vădut şi noi ânşine dela 1848 
înquă. Peste sângele provocat şi vărsat cu dol 
pe dealul Spyrii se întăriră unii, peste ruinele 
drepturilor Patriei se înăltară alții; peste cenuşa 
holoeautomelor unora, se vădură quei mai mulţi 
cu drepturi de alegători şi aleși; pe înjunghie- 
rea onorii atâtor cetățeni și famillii se înăltară 
Vitiurile şi Crimele de leși-Măriă ; şi ajunseră la 
putere. Peste durerea și țipătul general al Na- 
giuuii, împărățesce Desirâul şi Corrupţia împe- 
itate. 

«17. Vers. Să nu uresci pe fratele t&u, în 
cugetul tău; cu mustrare vei mustră pe apprâpe- 
le t&u, şi nu vei luă pentru dânsul pat. 

Phrasile din urmă se traducu şi se explică fâr- 
te variu; ânsă iot cu aquellaşi spirit de morală. 
Adică di în facă que ai să dici apprâpelui tău, aşi 
nu vei luă pentru dânsul păcat. » Qu5 după unii, 
ţi-ai făcut adică datoria; după alții, nu vei luă, 
se întelege să nu fii, să nu conservi pentru dân- 
sul rancurră (quare este păcat); după alţii: iară 
consilie, fă observațiuni, apprâpelui tu; mustră'] 
în facă, îndreptedă'l; quăci ast fel nu vei av 
nu'i vei trage păcatul, nu vei fi solidar de nele- 
giuirea sau necuviința sau de reaoa lui purtare ; 
Ideea, ânsă quea mai dominantă este agqueea să 
nu fini rancurră, quei 6tă quă se explică în ver- 
setul următor : 

«48. Si nu'şi vă resbună mâna ta; şi nu vei 
ținne mînie assupra filiilor popolului tău, şi vei 
amă pe apprâpele tău că pe îine însuțţi: eu Dom- 
nul! 

Ia textul hebraicu apprâpele ţău este în dativ, 
adică: vei amă apprâpelui tău că ție Ensu'ti. Tex- 
tul quellor Spte-deci are mai multă energie pu- 
indu'l în aceusativ. Eră un spirit în Israel que 
tindea din generaţid în alta către Christianismu, * 
către aqueea que Hebreii numiă Mesia sau împli- 
nirea speranţelor lor, şi altul tenace, cerbicos, 
staționar, quare mai mult tindea către datinele şi 
gesturile și învăţurile păgânilor, către despotismu 
către a punne în locul lui Dumnedeu que eră sin- 
gurul Domnu al Statului, un idol viu, un mo- 
narehu omu.  Aquestia fură pînă în urmă parti- 
sanii familiiei sau dynastiei lui Iuda sau Judani, şi 
quei dâniâiu fură verii Israeliţi. In tâte verse- 
tele se vede quă quei Sâpte-deci au fost Israeliţi 
verii continuători ai Mosaismului iar nu Iudei. 

Mulți facu o paraphrase aquesiui precept în 
quare s'a dis quă stă totă legea şi propheții: la 
amă pe apprâpele tău că pe tine Ensuţi mai a- 
daogu: amă pe apprâpele idu, gate îţi este semen 
după imaginea lui Dumnedeu, că pe tine Ensu'ţi. 
Cu aqueasta vor să înțellegă quă numai pe quei 
buni să ame quine-vă. Ansă cu apprâpe se în- 
țellege tot; şi semen şi de aqueeaşi naţiă, si de 
aquceaşi famillie, şi ânsuşi de altă națiă. E de a- 
juns să fiă omu qud îţi este mai apprâpe de quâț 
ori-quare animal. Legea ar” fi neperfectă daqua 
ne-ar” prescrie a amă numai pe amici şi nu şi pe 
inemici, daqua nu ammu ave datorie a îndreptă 
şi conducee şi pe quei rti. 

Hebreii toti susţinea quă aquest precept este 
basea fundamentale a, legivirii întrege. St. Pavel 
que a fost un discepol al Pharisaismului este de 
aqueeaşi credință. Im Evangelistii Matheiu şi
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Marcu, aquest precept este considerat că al doilea 
principu ; quăci quel d'ântâiu este. de a amă pe 
Dumnedeu din tot cugetul tău şi din tâtă inima ta. 

Ansă după legea lui Moysă que este a amă pe 
Dumnedeu și a servi lui?  Dumnedeu eră Dom- 
nul, capul suprem at Statului: a amă pe Dumne- 
geu vrea să dică a amă patria, a servi lui Dum- 
nedeu vrea să dică a servi patriei, Siatului; şi 
fiind quă Stat, Patrie sunt objete abstracte, în 
concret a amă patria vă să dică a amă pe locui- 
torii ei, legile ei, limb'a ei, datinele ei que o dis- 
tingu din altele; a servi Statului vă să dică a 
servi concetățenilor tăi în genere şi în parte. 
Mântuitorul lumii învederat dicce quă nu amă 
quine-vă pe Dumnedeu pe quare nu "l-a vădut 
(ea şi cum ar” dicce: quare este o idee abstractă) 
daqua nu amă în concret pe quare îl vede şi îl 
scie. Noi nu credem quă este divergență de o- 
piniuni între Pavel, Matheiu şi Marcul, ci unul 
împlinesce ideea altuia, unul începe dela genere 
sau dela abstract qua să viă la individ sau la con- 
cret şi altul dela individ qua să ajungă Ja genere. 

«Amă pe Dumnegeu din tot cugetul tău și din 
t6tă inima ta... 

« Amă pe appropele tu că &nsuţi pe tine. » 
De aqueste doă precepte depinde tâtă legea 

şi propheţii, adică ori-que legiuire, ori-que mo- 
rală, ori-que aspiraţiă legitimă, ori-que progres 
adevărat. 

După que legiuitorul vorbi de 6meni și de 
Stat, după bunătatea, lui naturale şi tot spre Di- 
nele societăţii, vine şi la animale şi nu iartă a 
se înjugă la un locu do& puteri sau nature ine- 
gali qu&ci una perde pe queea lată, callu cu 
bou sau cu asin, bou cu vacă a fi înjugați laa- 
quellași jugu este şi crudu pentru animale și în 
perderea possessorului. 

«19. Legea mea veţi ținne; vitele talle să nu 
le împerechiedi cu de alt jugu... 

Aqui & vorb'a nu numai la carrătură, ti şi de 
maritagiul vitelor. Legea mosaică nu iartă nici 
de cum însogirile monstruâse nici 6nsuşi la vite 
şi pînă şi la plante; pentru dânsa este o nele- 
giuire tot que este contra legilor naturei que sunt 
legile lui Dumnedeu. 

« Si via ta să nu semeni variu. » 
E mai mult o perdere de timpu a altoi nu 

numai vițele variu, ci şi quelle lalte plante que 
nu sunt de aquelleaşi genere. 

Legiuitorul ajunge pînă şi la ţessăture să nu 
se urdâscă şi țessă variu, quăci aqueasta nu nu- 
mai vatămă la economie ci și 3 o emblemă de 
minciune. 'Tot que 8 curcit nu prosperă. A ur- 
di şi batte lână în lână, în în in, cânepă în câ- 
nepă, bumbacu în bumbacu, ţine stofa pe quât 
pote ţinne lâna, sau inul, sau bumbacul, sau câ- 
nepa după torsul şi qualitatea sa. Quât ânsă ur- 
ditura vă fi mai tare sau mai mâlle de quât bă- 
tătura. un fir râde şi strică pe quel al altu prin 
contact; şi 6tă daună de travaliu, de timpu. Pe 
lângă aquestea daqua nici o lege nu iartă a vin- 
de lipsă sau falsificat, nici mâncări, nici buture, 
pentru que să ierte a se îniruducce frauda în 
stofe? Moysă & consequent în tâte. 

a Si vestmânt din doă țessăture mestecat nu 
vei punne pe tine. 

Vorbind despre împerechieri sau însociri de 
specie diverse, se întornă iar la 6meni, şi qua 
să 6să din datinele păgânilor que numiă unele 
însoţiri nelegiuite numai pentru quă bărbatul nu 
eră de aqueeaşi condiţiă cu femeea, legiuitorul 
vine în ajutorul quellui mai fără putere adică al 
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femeei, şi împedică abusul que domnul unei case 
putea facce cu domesticele salle. „ 

Se scie quă quei mai mulți domestici sau do- 
mestice que se dicea feciori şi fete din casă, în 
părtile Orientelui şi în antichitate şi pînă astădi 
se cumpără și se cumpără spre a servi, nu însă 
pe mai mult timpu de quât şepte anni. De eti- 
chetă după stylul oriental aquestia se gicea şi se 
dicu abusivamente şi sclavi; fără a se cunâsce 
nici într'un modu sclavia dreptului păgân al Ro- 
manilor, quăci în părțile Asiei quei que se dice 
sclavu, devine că un copil de sufilet al domnului 
său, şi cu dânsul! se pâte alliă în căsătorie. Dom- 
nul dar nu cumpără corpul şi cu atâta mai pu- 
cin suffletul domesticului, ci numai serviţiul lui 
pe ş6pte anni, așă cum face şi lumea modernă a 
Europei, cumpărând numai serviţiul pe un an, 
doi, ete. cu differință quă domesticul european 
este considerat de o condiţiă basă şi innobile, 
unde la asiatici sunt consideraţi dișii sclavi că 
membri ai familliei, şi au drept la dotare şi la 
moştenire (vedi Biblice pag. 26). , 

Aqui Moysă vorbesce iar despre fetele de con- 
diția de domestice sau sclave pe șepte anni. In 
dată que domnul său îi vă offeri patul său, legea 
0 declară din momentul aquellz. liberă, şi 0 con- 
sideră de consârte sau de concubină legitimă, 
daqua servitdrea nu vă fi promisă la altul sau 
măritată ; şi la aqueastă din urmă împregiurare 
considerându-se un adulteriu, legea, de şi pedep- 
siă cu mârtea adulteriul femeilor libere, la ca- 
sul domesticelor legea indulgente vine în ajuto- 
rul lor, şi le iartă pentru quă n'au fost libere 
rescumpțrate, 6td textul, 

«20. Dagua quine-vă se vă culcă cu femee 
pat de..., şi agqueasta vă fi domestică (fată în ca- 
să) reservată sau promisă vre unui omu (altul) 
şi nu s'a rescumpărat cu rescumpăr, sau nui s'a 
dat libertatea, cercetare (mustrare adică) li se 
vă face ; (ânsă) nu vor muri, quăci (ea) n'a fost 
liberată. 

  

"Vine apoi la culur'a arburilor, nepermitând 
de a li se mâncă fructele trei anni dela plantarea 
lor, că unele que nefiind folositâre sănătăţii, se 
declară de necurate; în annul de al patrulea fr uc- 
tele se offeriă că premiţie la altar, și de aqui în- 
ainte quând arburele eră în vigâre, fructele lui e- 
ră în folosul omenilor. - 

După o întregă mora'ă şi legiuire, qua să di- 
cem aşsă întrun singur capitol que se dicce a/ 
Sânţilor, vine iar ia datinele păgânilor, sau la 
spurcăciunea morale a învăţurilor; şi prescrie 
popolului alles, popolului curat sau de Sânţi de 
a nu căde că păgâni în superstiţiuni şi credințe 
vane în farmecătorii şi altele, lăssându-se a se a- 
măgi de impostori şi ciarlatani. 

«26. Să nu mâncaţi pe munţi, să nu vă augu- 
rați, să nu vă cătaţi (la sârte) prin passeri. 

«Să nu mâncaţi pe munti» alte versiuni din 
preună cu hebraica dicce : să nu mâncaţi peste 
sânge. De unde vine aqueastă differință de ex- 
pressiuni? Quei Septe-geci pututau dre confun- 
dă muntii cu sângele?  Aqui este o synonymie 
de idei sau de fondu. Fată cum se pâte explică 
aqueasta:  Zohar citat de Spencer ne întruduce 
quât se pote mai bine spre a înțellege şi una şi 
alta. | 

« Quând Egyptenii se adună spre a facce în- 
« cântăminte, dicee Zohar, esu afară la câmpu şi 
«se suie pe munți înalți ; acolo înjunghie victi- 
« me, facu o gr6pă în pământ, și o parte din sân-
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«ge 0 vârsă împregiurul grâpei, iar quecalaltă 
«0 aruncă în gropă şi o accopere, Ast fel facu 
«ei sacrificie la, spiritele relle cu quari se addu- 
«nă și contractă o familliaritate assupra muntilor 
« (mâncând adică şi bând). Hebreii în timpul ser- 
« vituţii lor în Egypt didesseră şi ei mult în a- 
« queste rătăciri, de aqui dar vine prescrierea 
«din capitolul XVII v. 7 din Leviticu) a nu sa- 
«crifică, quellor vani, quăci quei vani sau spi- 
« ritele relle (după credinţele de attunci şi ânsuși 
«pînă astădi se dicea) quă apparu sub formă de 
«țapi, şi intră în relalid cu quei que le invocă. » 

Prin urmare de aqul vedem quă quei S&pte- 
deci, cunoscând spiritul legii despre que voiesce 
să abată sau să ferâscă pe Hebrei, credură mai 
pe înțeles de a se exprimă prin să na mâneati 
pe munti de quât peste sânge. Si una şi alia 
arată aqueeaşi ceremonie de magie; pentru tim- 
pii lui Moysă pote quă se înțeilegea mai bine ex- 
pressia peste sânge, quăci s'a şi fost practicat de 
Hebrei ; pentru timpi mai depăriaţi ânsă quând 
s'au stins aquelle datine, expressia pe munti dă 
mai mult să înțellgă cui-vă quă eră o datină 
ore quare, mai vîrtos quă urmegă şi defensele 
următâre: «şi să nu vă augurali nici să vă că- 
taţi (la s6rte) prin passeri» aquestea eră datine 
alle păgânilor în quare punnea multă credință. 

Expressia să nu vă augurati hebraica o ara- 
tă prin : nu consultaţi şărpii, pretindând quă fe- 
lul aquesta de ghiciture se făcea prin serpi. Tex- 
tul hellenicu al quellor Sâpte-deci se exprimă 
prin cîx atevtetade, que însemnâdă nu vă auguraţi. 
Devinarea sau ghicirea cu şerpii se dicea opheo- 
mantia. Spencer ânsă dice qu5 după Hegiston 
oimvăs în antichitate vrea să dică nu numai pas- 
sere ci şi şerpe, cu o vorbă cobe, şi attunci tex- 
tul hellenicu se învoiesce cu quel 'hebraicu. — 

A'şi cătă iară sârtea prin passeri eră a obser- 
vă la svolul lor, la cântatul lor că şi pînă astădi 
quând ţin unii mult la cântatul coţofenei, la, al 
cucuvaiei, la cântatul găinei cocoșesce: Expres- 
sia hellenică este : căi prBooxomicere, 

«27. Să nu vă faceţi sisoe din coma capului 
vosiru, nici să vă stricaţi faca barbci vâstre. 

Versiunea hebraică, în locu dea dice: «să nu 
vă faceti sisoe» se exprimă prin să mu vă radeti 
exir:mităţile părului. Credem quă este mai exac- 
4 expressia quellor Septe-deci. Moysă voi să 
dea un character distinctiv şi naţional Hebreilor, 
spre a se cunâsce după tte dintre păgâni, să nu 
semene întru nimicu cu dânşii. Între Arabi şi 
alți popoli idolatri ai Asiei eră precum este și as- 
tădi în datină de a'şi rade părul capului şi a lăs-. 
să numai pe creştet o şuviță de păr sau moțu qua- 
re se dicea tunsură sacră şi quare în hellenica se 
dice sisoe. — Unii dicu quă sisoe se dice şi per- 
cele încîrlionțate, şi de aqueea vechii nostri tra- 
ducători au tradus prin: să nu vă îneretiti părul. 
— Quât pentru: «să nu vă stricaţi fac'a barbei 
vâstre» vă să dică s'o lăssaţi a cresce naturale 
fără a o tunde sau rotundi, sau rade de tot sau 
rade pe de margini. Vă să dică într'un cuvânt qua 
fiă-quare Hebreu să remâie cu părul şi cu barba 
cum "i-a lăsat Dumnedeu, cum sunt preoţii nostri, 
si cum vedem atâtea figure clasice. 
«28. Tăieture despre vre un sufilet să nu vă 
faceţi pe corpul vostru, şi littere impuse să vă 
faceţi întru voi: eu Domnul Dumnedeul vostru 

Eră în datină la păgâni că şi la Romani qua 
la mortea vre unuia din consângi sau protectori, 
qua să arate doliu quei quari îi plângea, se sgt- 
rîia, îşi smulgea părul, îşi tăiă quâte o parte a 
corpului, Moys dară proserie aqueastă datină   
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barbară dicând: «Tăieture despre vre un sufflet 
(adică omu mort) să nu vă faceţi pe corpul vo- 
stru. Daqua aqueasta eră proscrisă de legea ci- 
vilisătore cu quât mai vîrtos datina barbară a In- 
dienilor de a se arde muierile vii, din preună cu 
cadaverul bărbaţilor lor? — Eră âncă datină la 
păgâni, -cum este şi astădi la multi popoli asiatici 
de a'şi împunge pellea cu accul formând littere 
sau versete sau şi figure şi apoi dând peste pla- 
gă o tinctură negră cum după que se vindecă re- 
mânea corpul însemnat cu aquelle littere sau fi- 
gure că caii înferraţi. Moysă dar proscrie şi aquea 
datină, dicând: «și littere impuse nu veți facce 
întru voi» şi apoi: eu Domnul Dumnedeul vo- 
stru ! “qua şi quând av” dicee după expressiunile 
orientali: audit-ati voi ? 

Neassemănarea cu păgânii merge crescând: 
«29, Nu profană pe filia ta (dându-o) a se 

prostituă, şi ast fel să se întindă corvupția în ţer- 
ră, împlându-se de nelegiuire. » 

Prostituţia este proscrisă în genere şi mai vîr- 
tos quând părinţii singuri dau brânei filiilor spre 
corrupţiă ; apoi la păgâni, şi mai vîrtos la Baby- 
lonieni, Syrieni şi Phenicieni, fiă-quare părinte 
eră dator a'şi ducce filia la templul Venerii, que 
după datinele de astădi n'ar' fi de quât un bordel 
sau casă de prostituate, unde le abandonă prosti- 
tuţiunii, dieând quă facu sacrificiu Venerii ! — 
Legea lui Moysă quare declară tot popolul de 
Sânţi proscrie cu rig6re aqueste datine în al quă- 
rora capet nu au de resultat de quât degenerarea 
stirpei ; împlându-se ț&rra de copii schidoli, de 6- 
meni infirmi rachitici, scrofuloşi, pitici ete., Cu- 
răția şi tot curăţia, în î6te atât physică quât şi mo- 
rală, de unde deculă sănătatea, libertatea şi feri- 
cirea. 

«31. Nu vă duceți după ventrilochi, şi pe lân- 
&ă încântători nu vă allăturaţi spre a vă întină 
întru ei: eu Domnul Dumnedeul vostru ! 

Hebraica se exprimă prin: nu vă întârceţi că- 
tre oboth, în locu de: « Nu vă duceţi după ventri-: 
lochi.» Oboth iar vă să dică quei vani ; unii dicu 
quă aqui însemnedă Python sau devinarea quel- 
lor magnetisați sau căduţi într'o specie de cata- 
lipsie, de epilipsie, de inspiraţiă în quât oraco- 
lele le dă cu spumele la gură. Mulţi iară credu 
quă aqui & vorb'a de necromanţie adică de devi- 
area cu 6sele sau umbrele mortilor. Specia a- 
queasta de impostori eră toţi ventrilochi, adică . 
vorbitori din pântece; quăci aquestia quând cu 
amăgiţii de denşii se duccea spre a invocă sau a 
întrebă umbrele morţilor; qua să pâtă speculă 
pe amăgiţi în midlocul nopţii, întrebă morţii cu 
vocea lor naturale, şi'şi respundea iar singuri 
queea que voiă sau se pricepea prin vocea schim- 
bată, scoțând sunetul din rerunchi. Pentru aqueea 
dar quei Septe-deci se exprimă prin vorb'a ven- 
trilochi. . 

De aqui iar începe o morală sublimă quare în 
adevăr să forme sau să împlinescă un popol de 
Sânţi. 

«32. Inaintea quellui cărunt să te scoli, și 
vei onoră faca quellui bătrân, şi teme-te de Dum- 
nedeu : eu Domnul Dumnedeul vostru ! 

Scopul legiuitorului a fost pretutindeni să fa- 
că o aristocratiă de experiență. Bătrânii compu- 
nea adunarea generale, ei se allegea de admini- 
stratori şi judicători. Numai comanda oștirii 
se da la bărbaţi juni şi viguroşi sub consiliurile 
quellor vechi. Vechilor pretutindeni li se dă 
onori. 

a 33. lar de vă veni quine-vă proselyt (străin) 
întru voi în țârra yostră, să nu'l amăriţi ;.
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« 34. Că un pământean între voi să fiă (adică 
nu mai mult de quât un pământean) şi îl vei amă 
că pe tine însuţi (adică că şi pe apprâpele de a- 
queeaşi națiă cu tine) ; quăci străini aţi fost în 
pământul Egyptului: eu Domnul Dumnedeul vo- 
stru!? ” “ 

La 1848 în proclâmaţia constituțiunii fură 
chiemaţi toţi străinii dintre noi învitându'i la drep- 
turi egali: « Greci, Bulgari, Sărbi, Armeni, Israe- 
iți, Germani ete., o msă ne întinde Patria la toți 
ete. etc.» Mulţi ânsă au înțeles cu aqueasta qua 
ei să se puiă la mâsă și pe filii Pairiei săi bage 
sub m6să că pe câini. In tdte oraşele burghiesia. 
străină astădi la allegeri are majoritate; Puii de 
Fanarioţi şi quâte curciture tte făcusseră mono- 
pol pe naţionalitate : ei şi ai lor eră paitit naţio- 
nal şi nimeni altul. 

«35. Să nu faceţi nedreptate în judieată, în 
măsure, în ponderi (trăsure sau greutăți) şi în 
cumpene. 

«36. Cumpene drepte, și ponderi drepte, şi 
măsure drepte, şi petre drepte să fiă întru voi... 

Par quă ar îi un făcut! quă pe quine înveţi 
quine-vă să facă binele aquella cominitte răul mai 
mult. Nici un legiuitor al antichităţii n'a dat a- 
tătea frumâse și divine precepte că Moysă Hebrei- 
lor; şi pare quă le-ar” fi dis: minţii, amăgiţi, 
spionaţi, accusaţi, trădați, prostituiţi-vă, să nu 
quare cum-vă să ţineţi republică, ci să vă faceţi 
un idol viu, un rege; fiţi îngălaţi, sordidi; degene- 
rați-yă stirpea; tăiaţi împregiur monela, tundeţi 
que vă vă întră în mână pînă şi aqueastă Biblie; 
cu cumpene strâmbe, cu ponderi strâmbe, cu mă- 
sure strâmbe sau lipsă vindeti ! ... » 

Pe de altă parte iară nimeni nu & mai des cu 
Evangeliele în mână de quât călugării de tâte ri- 
turile chrestine ; fvangeliele adducu înainte de 
exemplu a imită pe Christu şi pe Mântuitorul lu- 
Toii și pe discepolii săi; Evangeliele combat pe 
Pharisei ; și forte rar călugării își bat capul să i- 
“mite pe Christu ; toţi din tote părțile se întrecu 
Întru a imită pe Pharisei. 

Eugen Sue făcă un romanţu pe Judanul er- 
Tant în adins qua să descopere infamele intrige 
alle Tesuiţilor şi qua săi combată; şi quei M'ântâiu 
Români que citiră pe atiunci în Paris romanul 
aquesta, nu luară dintr'Ensul de quât a formă o 
scholă rodiniană și toți quâţi citiră aquest romantu, 
în locu de a se înfioră de un personagiu că Ro- 
din, îl luară de maestru în intvige şi dievolii. 

La 1856 scriam Românilor: «nu vă duceti la 
divanul de porunceală; prin lina vostră attitudine 
şi şădere ă casă, prin tăcerea vâstră faceţi o pro- 
testaţiă gravă şi imposantă în contra unui firman 
que vă convâcă în adunare pe representanții na- 
tunii; nu întâmpinați cu flori pe atâția carnefici 
que au venit a punne pe cruce România ; şi pare 
quă le-aşu fi dis: «duceti-vă să întempinati cu 
acelamaţiuni firmanul que dă ultima lovitură 
tractatelor vâstre şi autonomiei vâsire ; duceți-vă 
de serbătoriţi cu chiote şi cu musică Crucificarea 
Patriei; duceţi-vă de cerşiţi prin antecamerele car- 
neficilor, un stăpân străin ; faceți eum în currând 
să perdeţi tot que mai remissese din drepturile 
Națiunii... Que blestem pe generele uman! 

CAPU XX. 
După que dă preceptele despre que se cuvine 

filii lui Israel a se feri, şi que se cuvine a facce 
qua să fiă sănătoşi, liberi, ferici, curaţi sau Sânti 
cu 0 vorbă, legiuitorul temându-se quă nu se vor 
țin€ sau observă aquestea, începe a prescrie o pe- 
depsă pentru călearea fiă-quăriia legi și începe de 
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la principul principelor, dela quel mai fundamen 
tal quare este libertatea publică şi privată. Ie- 
hovah în Israel eră singurul Domnu şi capu al 
Statului, ellu singur se numesce pe sine Domnul 
que mântue din servitute, Domnul libertăţilor: 
« Eu sunt Domnul Dumnegeul tău que te-am ex- 
dus din țerra Egyptului, din casa servituţii.» Moy- 
să pretutindeni se teme qua nu quare cum-vă să 
mai viiă aquest popol la guvernul despoticu şi 
monarchicu, substituind în locul unui Domnu 
novădut, facil de a se satisfacce domnul al liber- 
tăților şi părinte al tutulor cetățenilor, un domnu 
în carne și în 6se, cu necessități multe, cu capri- 
ciuri şi mai multe, și prin urmare pretutindeni 
proserie datinele păgânilor de împilaţi şi împilă- 
tori, şi mai vîrtos învăţul de a servi copillul de 
micu la principi şi d'a se deprinde cu adularea, 
tînrirea, şi a contractă (6te viţiurile que astădi la 
noi se dicu ciocoiesci, sau alle sclavilor de curte 
şi curtesanilor.  Așă de aqui începe, că dela un 
principu fondamental, de a nu lăssă junimea a 
servi la principi sub pedepsă de mârte 

Să audim textul legii : 
«4. Si vorbi Domnul câtre Moysă dicând : 
«2. Iar fiilor lui Israel vei diece: De vă fi 

quine-vă dintre filii lui Israel sau dintre quei al- 
lăturaţi proselyţi în Israel quarele vă dă din po- 
sterilatea sa ia vre un principe, (aqueliaj) cu 
morte să se ommbre; nălia que se află în țerră 
să uccidă cu petre. 

«3. Si eu (adică Domnul Dumnedeu que mân- 
time din casa servituţii) punne-voiu faca mea peste 
omul aquelia, şi îl voiu perde din popolul său, 
quăci din semânţa sa a dat la principe, qua să în- 
tine quelle sânte alle mele și să profane numele 
quellor sanetificate mie. » 

Toi ânsă que este straniu cum mai disserăm 
sus este quă Hebreii au urmat că şi quând ar” fi 
dis Domnul: « faceţi-vă principi şi regi, dați-vă 
copii spre a servi lor, a se corrumpe la curte; de 
unde sunteţi o naţiă, un corpu întregu de frati, 
un Israel, desbinaţi-ve ; ficeţi-ve pariisani ai dy- 
nastiei lui Juda adică Judani, regalisti, de unde 
erați Israeliti cu toţii; de unde tera promis Pa- 
lestina eră t6tăi proprietate a filiilor Imi Israel, fa- 
ceți-o proprietate, appanagiul familiei lui Iuda 
şi numiţi-o Iudeea, și pe voi ludei sau Judani.» A- 
şi făcură Hebreii după trei seculi sub Samuel şi 
querură un rege şi avură pe Saul, şi apoi sub Da- 
vid, abdieară şi la dreptul de allegere, făcură re- 
galitatea hereditară, şi toți din semenţia lui Iuda 
şi Beniamin, cum şi leviţii deveniră nobili, prin- 
cipi privilegiați, și quelle Jalte no& semenţi deve- 
nird prosti, plebei. 

Apoi pentru quă se formară regi, şi principi 
şi privilegiați hereditari, aquestia căță să aibă 
servitori, pe quari după textul legii nu”i ar fi 
putut av6, quăci părintele que 'și ar” fi dat filiul a 
servi la principe eră condamnat a fi uccis cu petre. 

Partea privilegiaților dară din preună cu mulţi 
sacerdoți începură din verset în verset a prefacce 
jegea sau Pentateucul, şi 6td do& versiuni una 
a Ludeilor sau Judanilor şi alta a Israelitilor, a li- 
beralilor, a adevăraţilor continuatori ai legii lui 
Moys&. Quei Septe-deci se vede quă toţi fură din- 
tre Israeliţii din partea liberale. 

Cum ânsă privelegiaţii schimbară aqui legea 
qua să și legitime călcarea de lege. Vorba prin- 
cipe în hebreesce se dice meleh și fiind quă vo- 
calile nu se scriu şi remân numai consânele m/f, 
substituiră în locul lui e pe o, que adesea au re- 
laţiă în limbele antice, că şi în hellenica că la 
va vbuai, dijo, iba.  Disserii dară în locu de
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meleh, Moloh que eră un idol asiaticu, că cu a- 
queasta să arate qud la principe pote quine-vă 
aşi dă copillui a servi, iaria Moloh nu!!! 

A cătat să fiă quine-vă Judan şi phariseu, a- 
dică cu alte huvinte ciocoiu phanariot qua să 
commită o assemenea preschimbare, şi ast fel 
au preschimbat mai tote versetele Bibliei, afu- 
risind de horetică pe quea adevărată a Israeliţi- 
lor.  Quând dicce quine-vă astădi vevsiunea he- 
braică înţelege pe a Ciocoilor Tudeei; Aqueasta 
veni bine şi privilegiaţilor după dreptul Roman 
şi după dâns'a mai paraphrasară şi mai preschim- 
bară catholicii şi făcură versiunea quc se dicee 
Vulgata. Aristocraţii Engliterrei și cu un cuvânt 
toţi nobilii feudali que deveniră protestanți o re- 
tedară şi mai bine, făcură o traducţiă fedelă după 
versia hebraică adică după a ciocoilor Iudeii. 
Numai Biserica Resăritului ne conservă versiu- 
nea quellor S6pte-deci que cu toţii [ură Israeliţi, 
iar nu ludei Sau partisani ai Ludei. 

Eată textul lor: 
Edy sc ză <âs) viâiv lzprhi Î and râs 7pos/e-peva pă 

ym npoznhizor în ză "lepuă) îs 6â ând ov onipuz= 
"05 aumoi dpyouzi, Gawdzw Buvuzoyat, d tdvos în: vis 
725 Mbofiohâgnvzi ayzăa îu dios. 

Quei S&pte-deci seiă hebreesce şi legea lui 
Moysă, credem, mult mai bine de quăt degenera- 
ţii que persecutară pe propheţi şi erucificară pe 
Christ, qua să fiă adică fedeli Cesarului sau Cza- 
rului de pe attunci. Daqua în textul lor ar” fi fost 
numele propriu Moloh, au n'a» îi tradus ei în 
Moioy hellenesce ? şi daqua au tradus deo. (la 
principe) fresce quă în text a fost meleh,. 

Garanţia libertăţii publice que se compune 
din libertăţile individuali, legiuitorul o încrede 
“popolului: popolului dă dreptul de a uccide cu 
petre pe un părinte que îşi vă dă filiu a se de- 
prinde cu servilismul prin curţile principilor, li- 
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bertatea âncă este şi mai tare garantită, qudei le 
gea devine Relege; pentru qud Dumnedeu însuşi 
dă aqueastă commandă. 

Quând ânsă popolul devine indifterent, şi toleră 
servilismul, quând tot popolul devine servil, quând 
cu alte vorbe se îmmulţe scu ciocoii şi se împu- 
cină drepţii, attunci după tote legile naturali, 
naţia que nu mai 8 gelâsă de libertăţile sale, 
naţia aqueea 8 pe apprâpe de mârtea ei politică; 
singură se sinuccide, singură îşi caută despotţii ; 
attunci consequintele o pedepsescu şi aqueasta 
este etern'a drepiate că totă fapta să'şi aibă fruc- 
tele salle după natura sa; şi 6t5 cum se exprimă 
legiuitorul divin : 

«4. lar de vor trecee cu vederea pământenii 
țărrei, (întorcându'şi) ochii lor dela oinul aquel- 
la, quând dă ellu din posteritatea sa la principe, 
şi nul vă uccide; - 

«5.  Punne-voiu attunci faca mea peste a- 
quella, şi peste familia lui, şi voiu perde din po- 
polul lo pe dânsul și pe toți quei întrun cuget 
cu dânsul de a se prostituă la principi. » 

Nu mai & de aşteptat binele quând î6tă terra 
se împle de ciocoi sexvili ; stingerea ei este ap- 
prâpe, în etevn'a dreptate: queca, que sâmână a- 
qucea cullege fiă-quare; Libertate, demnitate se- 
mănăm libertate şi demnitate cullegem însutit; 
semănăm servitute, servilute cullegem însutit.     Quâi esci de gelos mare Dumnedeu al libertăţilor! 
Stingi în adevăr popolii que singuri se degradă 
din gradul de omu liber. 

De aqui în ainte legiuitorul prescrie pedep- 
s.a cu morte pentru ori-quine vă călcă icgile que, 
tind spre sănttate publică physică şi morale şi 
spre ameliorare: şi fericirea natiunii. 

Articolele penali se pot citi în text în tot ca- 
pitolui, unde se înțellegu de sine. 

VIii. 

EMOR. 

CAPU XXI. 

Capitolul aquesta que portă numerul 7 îm- 
mulţit cu'3 sau 21 este pentru leviţi pentru cu- 
răția lor ; şi începe iar dela ferivea de molevmă, 
ne iertându-le a se attinge de morţi de quât nu- 
mai la cas de a'şi perde părinţi sau copii son fra- 
ţii, quână fivesce şi attunci se cuveniă a se cură- 
ți sau a'şi facce quarantina, Si ast-fel lassă pe 
fiă-quare a'şi cătă de morţii sti de apprâpe şi a- 
poi a se purifică. 

Marele sacerdote şi la Romani nu eră iertat de 
a se atiinge de un cadaver sau de a intră într'o 
casă unde eră omu mort. 

Căsătoria sau însurătorea archiereului în Is- 
rael cătă să fiă din quelle iai caste. Femeea lui 
cătă să fiă vergine, şi nu străină de altă naţiă. 

Pedepsă mare eră pentru filiele sacerdoţilor 
de a se prostituă şi desonoră famillia: o asseme- 
nea criminală eră condamnată la flacăre. 

Nu putea împlini foncțiunea de sacerdate omu 
maculat sau disformu sau slutit. Legea aqueasta 
eră şi în Athene.  Sacerdolele se cuveniă să fiă 

omu întregu şi arătos pentru demnitatea foncţiu- 
nii salle. 

Citescă-se texlul îutregu al aquestui eapitol. 

CAPU XXII. 

Aquest capitol iară este consacrat pentru cu- 
răția quellor sânte de a nu se appropiă nici un 
necurat de dânsele; străinului şi mercenariului 
nu eră iertat a se appropiă şi niei a mâncă din 
quelle sanclificate. 

Agui se vede curat datina vechie orientale 
quă quel cumpărat pe bani sau disul sclavu eră, 
mai onorat de quât servitorul salariat sau mer- 
cenariul ; quel cumpărat pe arginţi eră conside- 
rat că membru al familliei că copil de sufilet. 
_«40., Nici un allienigen (străin) nu vă mân: 

că din quelle sânte ; veneticul (spe) al vre unui 
„Sacerdote sau mereenariul nu vă mâncă din qulle 
-sânte. 

«41. Iar daqua vre un sacerdote vă possede 
vre urg sufllet (individ) cumpărat cu argint, aque   sia vă mâncă din pâinile lui (precura) şi quei nă-
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scuţi în casa lui, şi aqueştia vor mâncă din pâi- 
nile lui. 

Vorbesce apoi despre sacrificie qud victimele 
adduse la altar cată să fiă sănătâse şi nemacu- 
late, şi cu tote membrele întrege, vitele castrate 
sau scopite nu eră accepute : 

«24.  Famen sau cu testiculele strivite sau 
tăiate sau smulse nu veți offeri Domnului ... » 

Eată dar pentru que în tradueţia nostră pre- 
ferim a dicec ariete şi nu berbece quăci berbe- 
cele castrat nu eră acceput spre sacrificiu, A- 
rietele este berbecele de prăsilă necastrat. 

Aquest capitol întregu se pote assemenea citi 
şi pricepe în textu. 

CAPU XXIII. 

S'a vorbit de naţia întregă în genere quâte a- 
re a ţinne spre a fi curată sau sântă,; şi apoi de 
sacerdoți în parte, apoi de objetele sacre, apoi de 
sacrificie: Acum vine la serbătorile publice. A- 
quest capitol întregu este pentru solemnităţi. 

Vers 2. «... Sărbătorile Domnului que le veţi 
chiemă pocate sânte, aquestea sunt sărbătorile 
melle. » 

Vechii nostri traducători în locu de a dicce 
vocale sânte lăssară vorba dântâiu şi disserd 
numai sânte. "Textul quellor Șepie-leci se ex- 
primă prin xaătsere „ccurâs a)gzăs îptas le veți chie- 
ma vocale sânte. Versiunile tâte differu în a- 
queastă expressiă: quea hebraică le dicce dil/e 
fixe sau convocaiiuni de santitate; în sine ânsă 
rădăcin'a de unde se trage vorba fixe însemnea- 
dă a fixă o adunare quând să se facă. Adică 
diilele în quare astădi se convâcă adunările ge- 
nerali. 

Am dis şi altă dată qui în Israel sărbătorile 
nu eră de quât nisce repaosele dela occupaţiunile 
private que avea fiă-quare pentru sine; spre a se 
occupă pentru quelle de commun. Aşă o di pe 
septămână a şeptea eră repaos despre quelle par- 
ticulare şi synagogă sau adunare în fiă-quare 
commună. Pentru adunările mai generali sau 
fixat dillele mai rare pentru quă nu se putea fiă- 
quare se strămută aşă des nici la capitala ţi- 
nutului, qua să diccem aşă, a fiă-quăria semen- 
ție, necum să se strămute pînă la capitala cen- 
trale sau la metropole. Repaosul nu eră sărbă- 
tovi că la păgâni pentru destătări, ci adunări pen- 
Lu quelle de commun, pentru applicarea legii, 
explicarea ei, pentru perpetuarea republicei, şi a 
Uibertăţilor publice prin adduceri a minte pietâse 
despre mântuirea din servitute, de aqueea dar nu 
se gicu sărbători, ci convocatiuni sânte. Noi am 
tinut textul quellor Septe-deci dicându-le vocate 
sânde. ă 

Guvernelor monarchice nu pre le plăcură a- 
dunările dese de popol spre a se întremă în drep- 
turile lor; şi încetul cu încetul stinseră din car- 
tea legii din preună cu expressia şi suvenirea qud 
aquelie dille eră convocațiuni de adunare, şi nu 
din partea Domnilor şi impăraţilor, nu prin fir- 
mane şi ukazuri, ci &nsuşi dela Dumnedeu quare 
eră Domnul libertăților, şi singur capu al Sta- 
tului. 

Vulgaia quare & Biblia despoţilor întârse din 
condeiu phrasea şi nici una nici alta, nici tu ad- 
ducere a minte de convocări de popol, de colo pi- 
nă dincolo inventă şi întrudusse phrasea quas 
vocaberis sancias ; şi de acolo, după catholici şi 
vechii nostri traducători tradusseră . le veți chie- 
mă sfinte. Cată să le iertăm, quăci la o parte 
bună, de quând cu Michaiu bravul, începusserg ! 
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a le quere inima la drepturi feudale, şi a quam 
stirbi din libertăţile popolului, pînă quând addus- 
seră regimul phanariot, după cum şi astădi vor 
să ne adducă principe străin, şi nu se astâmpără 
pînă nu vor adducce occupaţia. Exiremităţile în- 
cepură a se recundsce quă servescu tot la un stă- 
pân, una cu nebuniele, şi alta cu tendințele de a 
remâne staţionari, profanând numele de conser- 
vatori, după cum queea laltă parte profană nu- 
mele de progresisti. Şi unii şi alţii nu se astâm- 
pără pînă nu vor facee țârra proprietate străinilor. 

Să ne înturnăm la textu. Pentru que se dicu 
convocaţiuni de sanctitate? — Pentru quă naţia 
în genere, şi representanţii ei, nu eră convocați 
că păgânii nici spre desfătări şi orgii şi cu atâta 
mal puțin spre a se consultă sau a lucră pentru 
interese particulare şi âncă şi mai puțin spre a 
dă țerra de mal prin imprudenţe şi prin trădări, 
devenind organe intereselor străine. 

Si quare sau quâte eră aqueste convocări din 
partea lui Dumnegeu que singur eră capul Statu- 
lui sau al Republicei ? 

1. A şeptea di pe fiă-quare săptemână pen- 
tru fiă-quare commună. 
„Vers. 3. «Sse dille veţi facce opere, şi în 

dioa a septea, sâmbete, repaos, convocare sântă 
a Domnului. Nici o operă nu vei facce ; sâmbe- 
te sunt Domnului (vostru) în tâtă locuinţa vâstră. 

Eră cetăţeanul în drept a se adună, şi av6 o 
datorie de a se adună, quăci eră convocarea lui 
Dumnedeu. Nu putea dar nimeni nici a închide 
sau desființă adunările legiuite, nici a se codi si 
a nu se ducce la dânsele. ă « Nici o operă nu vei facee.» Vorb'a operă 
que ivechi ai nostri, iar după systema pharissiană, 
sau iesuitică, au tradus'o prin lucru pentru qud 
cu lucru au înțeles că şi astădi objet sau și tra- 
valliu. Spiritul legii nu este de a nu facce nimicu 
că păgânii superstiţioşi, ci de a nu producee fap- 
tă de industriă sau operă, que se attinge de inte- 
res privat de speculațiă privată. Una este tra- 
valliu şi alia operă. Legea proserie numai'opera 
în diliele de convocare a Domnului, iar nu şi tra 
vailiul; pentru quă queea que se facce în aduna- 
re, şi 6nsuşi ă coasă, citind şi explicând legea 
aqueea este travalliul travalliurilor. Mântuito- 
rul lumii, ori-que eră spre binele apprâpelui, 
spre liberarea lui or physică or morale, nu pre- 
getă de a o facce în dillele de convocare sat sâm- 
băta, şi ne-a dat exemplu qua assemenea să fa- 
cem. Vorba lucru de sc vă luă drept objet & în 
contra legii, quăci legea proscrie opera, iar nu nici 
un lucru; de se vă luă iar drept travaliu, iar e- 
ste rău tradus; quăci legea nu proscrie travalliul 
în adunare, ci opera pentru interes prvat. Nu 
credem ânsă qua quei vechi să fi dat vorbei lu- 
cru adevărata ei însemnare adică faptă de gâstig 
de speculaţid, de unde vine şi lucrativ; quăci at- 
tunci ar” fi fost în tot spiritul şi adevărul legii. 

Ii. Vin apoi convocările generali. 
Vers. 5. «In prim'a lună în a patru-spre- 

decea gi a lunei între sere, pascele Domnului este.» 
Agueasta eră convocarea de adunare generale 

a naţiunii întrege, în quare se celebră scuturarea 
jugului lui Pharaon, trecerea dela servitate Ia li- 
bertate, şi aqueasta se diccea Pascele Domnului, 
adică irecerea, passagiul dela servitute la liber- 
tate şi se sacrifică 'gnelul pascal. (Vedi Biblice 
pag. 91). Din tâte sacrificiele quel predilect Dom- 
nului este quând popolul dă semnu de viață quând 
sculură jugul servituţii şi sfărimând idolii pă- 
mentesci, se determină de a nu mai adoră de quât 
Libertatea, în Iehova.



LEVITICL, 
Aqueastă convocare se lăcea în primar lună quare după nui este a lui Mantiu, qud de aqui în- cepe annul astronomicui, şi cădea între ultimele diile alle lui Marţiu şi între primele lui Apriliu. 
7 Vers. « Şi dioaântâiea (adică aquestei cou- vocări) convocaţia sâută vă (i voă, nici o operă, 

nu veţi facce; 
Veţi travailiă adică cu alte cuvinte, explicând legile, applecându-le spse binele publicu, reîucăl- dind inimele cu focul sacru al libertăţii, formând Junimea spre a'și appără patvia şi instituțiunile ei, şi ale conservă intacte, Si în tot adevărul lor. Pentru quă un travaliu eră de a se citi, a se explică la un popol întregu, bătrâni şi juni, băr- baţi şi femei, şi a formă copiii cu nisce precep- 

te că quelle următâre : 
«Că astădi Jehovah vă retrasse din casa ser- «vitutii, şi sfărimând jugul que îngreuiă cerbicele «vostru, spre a vă facce a âmblă drept, ţiind ca- «ul în sus. (Levii. XXVI, v. 13), 
Eră un travalliu de a facce asuelle ceromonii în vederea unui popol întregu din generaţid în generațid, quare î6te adducca ă minte energia şi nevoile spre a'scutură jugul și a deveni liber. La agqucastă cunvocare 'sau soiemnitaţe po deo parte se mâncă irbă amară cu occet qua să adudu- că a minte amaritudinea, sclaviei; şi tot attuuiei pe de altă parte se nariă quelle dece plage alle Eeyptului que representă bătiile sau pedeapsa tutulor despoților. Atiunei iară 'eneltal pascal cătă a se mâncă da 'n picidrele şi cu bastonul în mână preparat de drumu şi de luptă pentru contuista libertăţii. — Attunei” se mâncă pâinea făcută pe picior, nefermânt: tă, adică azymele spre adducerea a minte a eșivii din Sclavie quând omul mănâncă răpede cum pote. In line qua să arate que însemn), aquestea, legiuitorul dice: 

«Şi quând filii vostri vă voe întrebă “în viitor « que” înseninâdă tâte aqucste? Voi le veli ros- «punde : aquestea se facu spre adducerea ăi mia: «te quă Domnul Dumnegeu nc-a liberat cu mâ- «nă tare şi Dracu înălțat. » 
Aquestea tgte eră un travalliu din qucile mai mari, eră o schâlii prin quare se Iormă un popol întreg spre a'şi prețui drepturile şi libertatea şi a le conservă și appătă cu mână avinată, cu mână tare sau validă şi cu bracul în sus. - 

„Despre azyme,. €t5 ruga pascale que mai târ- diu se făcu, cum se dice, de Esras: 
«Bat pâinea de miserie cu quare părinții no- «stri se nutriră în Rgypt. Veniţi şi mâncaţi din. «preună cu noi, voi quari sunteți în lipsă annul « aquesta în Babylon, şi în annul viitor pe pă- « mentul lui Israel, est-timp că nisce sclavi, şi «la annul că liberi. » 
Cu o assemenea conțocare, prin .nisce asse- menea ceremonii şi precepte se manținea în ade- văr libertatea unui popol que a scuturat jugul sclaviei ; şi quând se află în servitute din nuou, eră speranță de a reconquistă libertatea, daqua popolul avea facultate de a se adună şi de a stri- gă cu convicţiă: «Est-timp să mâncăm pâinea «emarurilor că nisce sclavi, şi la annul că li- «beri!» 
Ph&risaismul âns, 

smul deiteră altă diveeţiă solemnităților publice. „ Pascele sau passagiul dela servitute Ia liberta. te eră o serbătâre naţionale și de aqucea străinii nu putea luă parte la celebrarea ei, şi dură 
dille, din quare numai 
sacrate la repaos. | 

In â doa di Archiereul luă un mânuchiu de spice de grâu nuou (quăci în părțile locului înce- 

prim'a şi a ş&ptea eră con- 

  

' 

şi mai târdiu Catholici- 

şepte.   

186 
pe seceru în aquca luni) și presentându'l sau of- ferindu' la altar în aintea Domnului ci premiţiă Şi âpui în aintea popolului, cu el ardicai în sus şi întornându'l în vederea tutulor, dă semnalul duă din dioa şi ora aqueea putea mâncă din grâ- nele nucă (vegi vers. 40, 11, 12, 13 şi 14). 

Il. Se numără apoi din aquea di sâpte săptă- mâni, adică o săptămână de săptămâni sau 49 de dille, quare fiicea 50 de dille cu a doa di a ultimei quellei d'a şeptea săptămâne Şi aqucasta se dicea Convocarea sau săvbătârea Septimnelor. 
Aqueastă convocare se făcea la capătul seee- ratului, după que menii îşi termină alle cânipu- lui; attunci se celebră anniversara. promulgării Legii pe muntele Sin și a primului jurământ de alianță a lui Duinnejeu cu Popolul întregu. 
15 Vers. «Şi veți numâră de a doa di a Sâm- Detelor (Pasceliii) din dioa în quare adduceți mă- nuchiul superposițiunii şepte săptămâne întvege, „46. «Pină în a doa di a-ultimei qucilei de a Şeptea veti numără cinci-jeci de dille şi veti or- ieri sacrificiu nou Domnului. 

21. «ȘI veţi chiemă dioa agueasia Convoca- tea sântă voi: nici o faptă servile (adică de iute- ves prival) nu veți facce într'&nsa; lege eternă în generatiunile vostre în t6tă locuința vâstră. » * 
In aqueastă di se celebră anniversara primei cenvocări din partea lui Dumnedeu a natiunii în- trege spre a îi întrebată prin vot universal, dela betrân pînă la copil, dela bărbat pînă la femee, dagua recunoscu legea sau nu; şi toli cu o voce respunseră: «Tote quâte ice Domnul facee-vommu ŞI ne vommu suppuue... .» (Exod Cap XIX, v. 7 și 8). 
Cu prima sorhătâre se celebră liberavea na- țiunii, iar aqucasta se celebră constituirea ei în Stat prin promulgarea Legii que assigură libertă- ție tutulor. Prin una se” celebră Progresul, și prin alta Consarvația, adducându-so“a niinte spre a conservă și appâră lihertăţile o dată promulga- te. Aqui putea luă parte şi străinii, 
«ŞI vei facee sărbătorea Săptemduelor (of vid) Domnului Dumneileului t&u după quât pote mânata,,,, 
«Şi te vei bucură inaintea Domnului Dumne- (eului tgu, tu și filiul tău şi filia ta şi fecivrul tău şi fata ta (din casă) şi levitul din cetățile taile, şi proselytul, şi orphanul, şi văduva, dintre voi...» (Deuteron. Cap XVI. v. 10 şi 11). 

- S&rbătorea săptămânelor, sau a cinci decea di'după Pasci este originea, Pentecostei a Ghre- stinilor quării noi îi dicem Rusalie s-u Rosalia, conservând denumirea romană. 
IV. In a şeptea lună adică în Septembriu quând eră terminat şi seceratul și cullesul vielor trei convocări se făcea: ună, la di ântâiu, alta la 10, şi alia la 45 a lunei. 
Convocarea din prima di se făcea 

Israel prin sunetul irombelor, 
„24 Vers. «... repaos memorial de trombe, convocaţiă sântă vă îi vot.» Textul hebraieu di- ce: «memorial sau suvenire de jubilaţiă (de bu- cusie). » 
Pare qui cu aqueastă qi se dă nuvela quea bună qua populul să se prepare 

peste tot în 

din casa servituţii : pare qud prin sunetul. trom- petelor se dă semnalul de preparare către revo- luţiă; quăei în lun'a aqueasta în a şeptea este și sărbătorea tindelor, a tabernaculelor sau a cam- pâmentului, Iar o convocare sântă, şi de hucu- 
Ie mare, 

2 

i : a eşi cu mână validă sau armată şi cu bracu ardicat din Egypt”
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Fiind ânsă quo omul pute să sc abată sau 
că omu privat sau că societate or omu collectiv, 
sau că representani al Națiunii, să commită errori 
şi să se abată din lege, veniă în fine convocarea 
sau adunarea de regenerare, de reîntregire quând 
fiă-quare cătă a'şi recunâsce călcările de lege şi 
a'şi le mărturi în publicu. Şi aqueasta eră dioa 
quea mare a Expiaţiunilor despre quare am vor- 
bit (vegi Biblicele paginea 465) quând se sacrifică 
quelle pentzu păcate, şi quând păcatele societăţii 
şi Adunării generali şi a foncționarilor publici, 
începend dela Archiereu, se !rimitea pe capul Ţa- 
pului lui Azazel în deserturi în locuri neâmblate. 
Aqueastă convocare se făcea în dioa a decea a lu- 
nei a şeptea. | | 

Dela aqueastă adunare nu putea lipsi niineni, 
- qudci cu pedepsă de:mârte “eră amenințat. Atât 
vepentirea şi reîntregirea cătă să fiă generale ! 

21 Vers. «Si în a decea a lunei aquesteia a 
şeptea di de propiţiaţiă, convocare sântă vă fi vot; 
şi veţi umili suffletele vâstre şi veţi adducee ho- 
locautome Domnului. » 

32 Vers. « Sâmbetele sâmbetelor vor [i vouă şi 
veți umili suffletele vâstre . . .» 

Convocarea din dioa a cinci-spre-decea eră 
spre commemoraţia campamentului sau a caba- 
nelor (que în batjocură fârte innobilă mulți chre- 
stini o dicu a cuşcelor). 

3% Vers. «. .. Şi în a cinci-spre-decea a lunei 
aquesteia a şeptea, sărbătârea tabernacolelor, ştp- 
te gille Domnului. 
„36. «e Septedilleveţiadducee holocautome Dom- 
nului, şi dioa a opta convocaţiă sântă Domnului 
va îi vot... exodiu este...» . 

Prin aqueastă reunire se representă campa- 
mentul în desert, de unde prima di alui Sep- 
tembriu: începe cu nuvella quea bună, dioa a de- 
cea & di de propițiaţiă, de rugă, de umilirea, sulie- 
tului, şi de aqueea versetul începe cu particula 
şi sau dnsă spre a facce un contrast cu quea 
dântâiu. In aqueastă di se adduce a minte tim-. 
pul nevoilor, lipselor desertului. Și la fiă-quare 
şepte anni quând începea o generațiă nuoă se fă- 
cea în audul tutulor lectura legii întrege pentru 
copii de şepte anni spre a o auţi pentru prima 
Gră, iar pentru quei de 44 şi 24 de anni a o mai 
repetă, şi aşă quând omul deveniă bărbat să potă 
cun6sce Dine legea. Tot libertatea şi conservarea 
libertăţilor prin cunâscerea şi conservarea legii. 

Aquestea eră sărbătorile în țâvra. 6menilor prin 
excellență sau cu drept divin numiti liberi; aquc- 
stea eră convocările lor annuali în timpul quând 
fiă-quare după que îşi termină alle câmpului pu- 
tea mai facil veni în capitale. Afară de convo- 
cările communali pe fiă-quâre săptămână. 

31 Vers. « Aquestea sunt sărbătorile Domnu- 
lui pe quare le veţi chiemă convocări sânte . . », 

38 « Afară de sâmbetele Domnului...» 
39 «Si în a cinci-spre-decea di a lunei aque- 

steia a s6ptea, quând'veţi adună fructele pămân- 
tului vostru, serbaţi Domnului şepte gille: în pri- 
ma di repaos şi în a opta di repaos. - 

40 «Si veți luă în prima di fruct preţios de 
lemnu Şi spadă de phenici şi ramure de lemne 
dese şi salcii, şi ramure de agnu dela torent, spre 
a vă bucură înaintea Domnului Dumnedeului vo- 
siru.» 

Fructu preţios de lemnu în hebraica “se dice: 
fructul lemnului hadar. "Textul hellenicu quel- 
lor şâpte-deci se exprimă prin xzpndx E5)ov dpatov, 
adică fruct frumos de lemnu.  Josephu Flaviu 
îl'numesce pâio> râs mipstas' mărul perseei. Pâte. 
quă cu aqueasta a vrut să înțeleagă persică que 

BIBLICELE. 

    
  

  

„i .. " - 

'de urigine 'este din Peisia. „In alt lucu vorbesce 
1 kitră que în limba; persană se dice iriig, şi 
versiunile chaldee, syriacă, arabă şi falinudică îl 
nymescu fructul de trug adică kitră. Trug iară 
în limba chaldcă şi arabă însemneadă că şi hadar 
în hebraesce frun:0s, desirabil, de unde quei ştp- 
te-deci disseră opusa . Quei, şepte-deci traducu 
mai bine vorba hadar în pretios, frumos patos; 
qudci kitra nu fu cunoscută Hebreilor de quât în 
captivitatea lor în Babylon. Nu se scie curat que 
arbure a fost. Noi credem qud vorba hadar sau 
paie» nu 8 nume specificu, ci genericu, adică de 
fructul quel mai preţios que vă fi al climei şi e- 
pochei. De aqueea Israeliţii prin trâdiţiă nu fură 
serapuloşi pentru aquest fruct, după locu luară 
pe quel mai preţios, quând pesrsica, quând porto- 
cala, quând kitra şi pote astădi şi ananasul pe a- 
locurea. — Ramure de lemne dese dicu unii quă 
ar” fi myrtul. —Și ramure de agnu dela torrent. 
Despre aquestea hebraica nu vorbesce nici de cum, 
cu tote quă în timpul lui Esra se face menţiuni 
de cinci specie de lemne. | 

42 Vers. «In Tabernacole veţi locui în şâpte 
dille ... - 

43. «Oua să se seie în generaţiunile vâstre quă; 
în tabeenacole (corturi) am pus a locui pe filii 
Israel quând "i-am exdus din terra Egyptului ; eu 
Domnul Dumnedeul vostru !» ” 

CAPU XXIV. 
„În aquest capitol se mai repetă multe - din le- 

gile coprinse o dată în Exodu. Ammu dis quă 
promulgarea legilor se făcea în publicu în audul 
tutulor şi se citiă mai des, şi quelle mai însem- 
nate se repeiă din preună cu altele nuvă.. Sco- 
pul legiuitorului eră-jua tot Israeliţul, scie or nu 
scie carte, să cunâscă, legea. 

Se vorbesce aqui de luminarea tabernaculului 
sau â templului şi de oliul quel mai limpede. 
Olivul scotea trei  qualități „de oliu; quea dela 
storcerea d'âniâiu quare este quea mai curată şi 
limpede singură eră aceepulă pentru candelabru, 
quelle-l-alte din storcesile mai din urmă se putea, 
adducee drept offrandă,. 

Mai vorbesce iard de quelle doă-spre-deci 
pâini alle proposiţiunii sau propuse. 

7 Vers. «Şi veţi punne peste punnere 
nilor) liban curat și sare .... 

8. «... Se vă punne în aintea Domnului pen- 
tru tot d'auna în ainte (din partea filiilor lui Is- 
rael) allianţa eternă. » i 

Versiunea hebraică sau pharisiană se facce 
quă uită de a punne în versetul 7 şi vorba sare. 
In a qucllo» septe-deci nu se uită, quăci se dice 
difzuov ixBapă» azi dle. Nu se cuvine a uită quă 
Moysb pretutindeni vă să arate quă Dumnedeu 
a făcut o alianţă cu Omul dela egal cu egaj Şi 
prin sare quare eră și este pînă astădi în părțile 
Orientelui symbolul alianței între egali, vrea să 
adducă ă minte neîncetat aqueastă demnitate la 
quare fu înălțat Omul prin Mosaismu. După que 
în Israel se făcură caste de priveligiaţi în semen- 
ţia lui. luda şi a lui Beniamin, nisce assemenea 
expressiuni se forfecară pretutindeni din cartea 
legii. Si după datina tutulor speculatorilor ome- 
nirii, Biblia forfecată se numi Biblia orthodoxi- 
lor judani. Iar Biblia adevărată o numiră a ere- 
ticilor.. Pharisei în tot V'auna au fulgerat cu nu- 
mele de eretici pe quei drept-eredineioși. 

Ast-fe] fraţii căusaşi, cum o detteră prin cio- 
coismul plapomei, numiră renegați pe quci cre- 
diacioşi principelor dela 1848. 

De unde se vorbesce de aqueste pâini, de o 
n 

(a pâi-



dată se înterrumpu precepiele de lege şi se narră 
o întâmplare a unui blasphemator. 

10 Vers. «Si eşi Aliul unei mulieri Israelite 
(şi aquesta eră filiu de tgyptean între filii lui Is- 
rael) şi se certară în campament quel (eșit). din 
Israelitide, şi omul Israelit. | 

11. « Si supranumind filiul mulierii Israelitide | 
numele, . . blestemă, şi îl dusseră la Moys&. — Si numele mamei lui (adică a blasphematorului), 
eră Salomith a lui Dabri din semenţia lui Dan. 

12. «Si îl depusseră sub custodie spre alju- 
dică prin commaânda Domnului. 

13. «Si vorbi Domnul către Moyst dicând: 
„18. «Dă pe quel que a blasphernat afară din 
castre şi să'i puiă toți quâţi au audit mâinile pe 
capul lui şi să uccidă cu petre tătă Synagoga. 

15... « Si filiilor lui Israel voxbesce: Om quare 
vă blasphemă pe Dumnedeul s&u păcatul său vă luă. > i 

16. « Numind ânsă numele... . Domnului, cu mnorte să se ommâte, cu petre să'l uccidă t6tă sy- 
nagog'a (lui Israel) fiă proselyt, fiă pământean : 
quând vă numi numele... Domnului, să mâră. » 

Aqui de o dată, cu legea se vede şi execuţia, 
ei; print:"un episod aşă de serios fiă-quare se te- 
me de a nu cădă în păcatul de blaspheimator. 

Pe unul că aguesta îl pălesce şi cu originea, 
de curcituză. Aguesta n'a putut îi un Israelit cu- 
rat, ci filiul unui Egyptean. Unii dicu qud aque- 
sta a fost filiu al aquellui Egyptean pe quare "l-a 
fost uceis Moyst în Egypt pentru qud a fost vio- 
lao femee hebree, quare să fi fost aqueastă Sa- 
lomith. 

Blasphemareă que a făcuto aquesta, mulți o 
explică în multe moduri. Unii dicu quă fiind xor- 
ba de pâinile propunnerii, el ar” fi dis quă daqua 
Suveranii mănâncă păine tot dauna făcută din 
dioa aqueea, pentru que înaintea lui Dumnedeu 

LEVITICU, 
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să se puiă nisce pâini quari stau acolo stpte dil- le?. şi qus aqtestea spre mai mare respect eătâ 'a se înnoi în t6te gillele. — Alţii dicu quă av fi fost un simplu rebel şi qus ar' îi vruţ să'şi înfigă, iinda (cortul) în semenţia lui Dan și qud "i-ar fi dis quă nu se pâte, quăci fiă-quare cătă să'şi ai- bă tinda acolo unde îi eră stindardul. Tras dar in judicată la Moysă pentru nediseiplină, fu 'con- 
damnat la mârte. | 

Noi ânsă ținendu-ne de text, vedem curat qus este vorb'a quă a pronunțat numele neexprima- bil al lui Jehova aquel tetragrammu sau nume de patru littere que nu exă iertat a'] pronunță ni- meni de quât numai archiereul o dată pe an. Le- gea se exprimă curat quă que! quare blasphemă pe Dumnedeul său își are sau îsi pârtă singur: păcatul, adică aquelia pâte fi scutit de pedeapsa capitale ; iar quel quare ptmesce numele Dom- nului, adică quel inefabil, aquella să mâră. 
PGte qui certa se vă [i început sau din pâini, sau din causa tindei; şi quă îiliul Egypteanului în apprinderea sa să fi ajuns a dicee, precum facu 

mulți, quă nu vă să scie nici de Dumnedeu. 
Addus dar pentru aqueasta în aintea lui Moy- 

să, cartea legii ne spune quă Capul naţiunii nu 
se pronunță îndată, ci dette pe prevenit a fi sub 
custodie. Yechii nostri traducători facu şi aqui 
un anachronismu, dicând quă 'l-au pus la tem- 
nița.... Unde eră temnite în desert? 

Moysă pînă să pronunțe sentinta, a cătat -a se 
consultă sau cu Mintea sa sau cu senatul quellor 
vechi. Călcarea legii eră gravă la începutul mai 
vîrtos al unei societăți. Pedepsa a cătat să se fa- 
că exemplară. 

De aqui în ainte continue, cum am mai dis, 
repetând din legile trecute pentru deliete. Textul 
este fârte clar, 

IX. 

CAPU XXV. 

Capitolul aquesta este întregu consacrat pen- 
tru stabilirea proprietăţii, pentru assigurareu ci, 
făcend din fii-quare Israclit quel mai ardent al 
ei appărător. Quel quare cultivă pământul amă 
mai inult de quât ori-quine pămeniul şi prin ur- 
mare îl appără cu ardâre, Moyst împărţi toiă 
ț6rra promisă în doă-spre-dece "mari părti și le 
delte în moştenire sau proprietate eternă la «uel- 
le doă-spre-dece semenţie. Piă-quare parie iară 
o supiimpării după familie, şi constitul ast-fel 
proprietar pe fiă-quare taţi de familie, 

- Qua să assigure dar proprietatea Şi să o culii- 
ve bine, împărți irra în mici moșii, pentru quă, 
dominiurile mari de quând & lumea, historia ne 
arată quă au remas neculte şi prin urmare de- 
serte. 

Legiuirea despre aqueastă materie Moysă "şi-o 
începe dela cultura pământului, dela quare decu- 
lă amorul către pământ; şi precum pentru omu 
prescrisse un repaos în dioa a şepiea a săptămânei 
spre a se oceupă de quelle de coninun, asseme- 
nea prescrie şi pentru pământ un repaos. que se   

_ BEHAR, 
numesce sâmbăta pământului. S6se anni se pu- tea laboră târrina fiă-quăruia, iar în annul al ştp- telea, i se dă și lui un repaos. Agricultorii sunt mai competenţi de a judică folosul aquestei legi mai vîrtos înt'o climă că a Palestinei. - 

Eată cum se exprimă legea: 
2 Vers. e... De veţi intră în (6rra que cu dau voă, se vă vepaosă pământul une cu dau voă sâm- betele Domnului: “ 3. « Sse anni vei semănă țarrina ta, şi scse anni vei tăiă viia ta şi vei cullege fructele ci; 
4. « lar în annul al şeptelea sâmbete, răpaos vă fi pământului, sâmbete Domnului; țarrina ta nu vei semtnă, şi viia ta nu vei tăiă, : „8. «Si quelle que de sine creseu ț&rvinei tale, să nu le seceri şi strugurele sanctificațiunii talle: nu' vei culege: annu de repaos vă fi pămentului. 6. « Și vor fi (în) sâmbetele "pământului vo& demâncare, ție şi (domresticului) tău fecior şi fetă, ȘI mercenariului t&u şi străinului alăturat pe lungi tine, | 

7. «Si vitelor talle şi f&relor quellor din pă- mentul tău vă Â tot productul lui în demâritare. » Adevăratul proprietar al pământului & mai
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ânitiu Dumnedeu. Si Dumnedeu că un proprie- tar se vede aqui quă îl împarte și îl dă Gmenilor. 
Mai la valle Dumnedeu se exprimă prin Moysă;: «Voi nu sunteți de quât nisce colonni aqui pe pământul que eu dau vo&.» | 

Palestina împărțită la tâte semențiele lui Is- 
rael în loturi după familie, țerra fivesce qud cău- 

„tă a fi locuită peste tot, fii-quare canton de se- menția sa, şi fiă-quare lot sau țerrină de famillia 
proprietară.  Vinaturile dară cătă din que în que 
să deviiă mai rare, cultivându-se pământul , și a- 
queste sunt âncă o avere într'o țârră procurând 6- 
menilor o mare parte din mâneare și o mare parte 
din înbrăcăminte şi alte necessarie că pelli și altele. 

Prin repaosul pământului la fiă-quave şcpte anni pe de o parte aquesta îşi reluă puterile şi se 
îngrășă lăssându-se a'] pasce vitele domestice, iar 
pe de alta, bestiele sălbatice se rennoiă din nuou venind din hotarele învecinate daqua află repaos 
si nutriment şi se îmmulțiă spre nuirimentul 6- menilor. — Viia iarăși netăiată în annul al sâpte- lea se mai întăriă din puterile desecate: despre expressia: «şi nu vei cullege fructul ei» mulți 
dicu, şi asă cată să fiă, quă vorba ei se reduece la terrîna iar nu la viid. Quici viia şi netăiată produce Gre-quare fruct, şi a nu'l cullege nu pu- tea adduece folos nimului. Afară numai daqua 
vommu înfellege şi sâmbăta pământului că sâm- 
betele tutulor săptămânilor que eră couvocări de 
adunare pentru Dinele commun. În sensul aque- 
sta se întellege, quă; sâse dille omul pote lahoră, 
operă pentru sine şi famillia sa, în a şeptea se a- 
dună spre a travaliiă pentru quelle de folos com- mun al quărui capu este Domnul. "Tot asseme- 

“nea fii-quare proprietar pâte labor pământul şi 
viia ş6se anni pentru folosul său privat; al s6p- 
telea aunu cătă al lăsă în repaos pentru folos commun, quâci se îngrășă, îşi veluă puterile, se îmmulţiă bestiele, şi fiind qug nimeni nu punca nici o labore sau spese în annul aquella, ori-que av fi produs de sine, eră lăssat a'l culiege fiă- 
quare, adică proprietar şi vecin qua să potă ap- 
pucă din preună cu proprietarul şi neavutul şi 
străinul, cum şi de al pasce și îngrăş?. vitele. 
Seceră adică şi cules formal, cum să'si adune quine-vă în grânarele salle şi să'şi culegă în bu- tile sălle nu se scriă în annul al şeptelea. 

Precum numărând dela Pasci "o săptămână de săptămâni adică 49 de dille şi în dioa de cinei- 
deci se celebru Pentecosta pentru promulgarea 
Legii, assemenea Moysă mai institui o sărbătâre quare se cellebră la septe săptămâni de anni o 
dată adică se numără de sâpte ori quâte ştpte 
sau 49 de duni, şi în annul cinci-deei eră în ade- 
văr o sărbătâre Jar nu 0 convocare que se numi 
Jubileu. 

Aqueasta se institui spre a assigură proprie- 
latea fiă-quăriia familie. Proprietatea de pământ 
în Israel a fost în adevăr o moşie, quăci se con- 
stitui în moş-tenire, adică că o ținere dela moşi 
din tată în filiu în perpetuitate, Aqueastă moşie, da- 
tă o dată dela Dumneeu fii-quăriia fumillie nu se 
mai putea înstrăină. ” Quel neavui sau lipsit pu- 
tea săi vengă numai productul pe 50 de anni sau 
pe atâția anni quâti mai eră dela închierea legă- 
turei sau contractului pînă în revărsatul diorilor 
Jubileului, Attunci fiă-quare proprietar reintră 
în possessia sa. Vorba /ub;leu vine sau dela iobel 
que însemneagă cornu de berbece, din quane sa fă- 
cea bucina, quă prin sunetul bucinci sau conului 
se annunță didi de dimineață intrarea în Jubileu; 
că şi quând ar dice quine-vă: a sunat carnul sau 
țromba? liberi suntem, reintrăm în possessiunile 
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n6stee; bucurie! sau dela îabal, cum o tragu unii, 
que însenncadă aridusse, quă annul aquesta ad- 
ducea libertatea şi bucuria, 

Vommu explică jubileul mai 
în parallel cu textul Legii. 

8 Vers. «Si vei numănt ic şepte repaose de 
anni de șepterori şepte anni; şi vor fi ţie sâpte 
săptemâne de anni, patru-deci şi no de anni ; 

9. «Si veți annuntiă prin vocea trombei în 
10tă țerra vâstră (adică în ori-qus cetate şi fiă- 
quare commună), în luna a sâptea în a deceaa 
lunei (în 40 Septembriu que cădea în convocarea 
pentru curățirea păcatelor), în dioa propitiatiu- 
nii, veţi annunţiă peste toi prin trombă în îctă 
(era vâstră. . 

10. «Si veţi sanetifică annul (aquesta) al cinei- 
deeilca annu, şi veţi acelamă libertate în terră tu- 
tulor que locuescu pe dânsa; annu de libextate, 
semnal vă fi aqueasia vo, qua să vă returnați 
unul şi (fiă-quare) la possessia sa, şi fiă-quare la 
famillia sa să vă returnaţi. 

14. «Quă semeal de liberare va fi aquesta, 
annul cinci-decilea Jubileu vă î vo5...» 

Quiătă umanitate, şi que Dasi solide de sancti- 
ficarea proprietăţii, de libertate individuale şi pu- 
Dlică și de egalitate nu numai în aintea Legii, ci 
Şi în aintea averii! De s'au fi perdut cu totul Pen- 
tateucul şi sar conservă numai. capitolul aque- 
sia, ar fi fost de ajuns a învederă quă Moyst a 
fost quel mai mare din legiuitori, legiuitorul în 
adevăr divin. Ori-quine “şi-ar” fi vândut sau p0- 
şia sau persâna sa pentru lipsă şi neavere, cum 
sună trompeita, se dă semnalul quă omul 8 liber | 
din servitutea în quare intrasse , şi quă proprie- 
tarul reintră în possessia sa: «Si veţi acelamă 
«libertate în ţerră tutuloș qaellor que locuescu 
«pe densa. — Semnal de liberare, Jubileu (buci- 
«na adică adduce liberare) semnal qud să vă re- 
cturnaţi fiă-quare la possessia sa (proprietarul) 
« şi fiă-quare la femillia sa (servul) » 

Si qua să aibă quei liberaţi que mâncă, aquest 
anna liind repaosul repaoselor, fiă-quare putea 
cullege prin i6rrine și prin vii. «Să nu semânaţi 
«dice versetul 11, nici să secevaţi quâte de sine 
« erescu lui, şi să nu cullegeți quelle sanctificate” 
alui: —12... din cânpuri veți mâncă produc- 
«tele lui. » 

Nu & de ajuns atât; legiuitorul întră în am&- 
nunte, explică țte bine qua nu cum-vă mai târ- 
diu după cum făcii biserica Romei să dea quine- 
vă alt înțeles aquestui Jubileu, să nu quare cum- 
vă să trimită pe bietii Gineni a'şi reconquistă în 
ceruri libertatea şi possessia. Legiuitorul este 
forte explicit, vorbesee curat de inoşie, de casă, 
de libertatea individuale. 
„43 Vess. «In annul liherării, la semnalul a- 

questa vă veli returnă fiă-quare la possessia sa. 
1%. «Si de vei vinde vindare apprâpelui tău, 

sau de vei cumpără dela anprâpele tiu, să nu 
amărască nimeni pe apprâpele său. 

Cum? 
15. «După numtrul annilor dela semnalul Ju- 

bileului vei cumpără dela appropele tău, (şi ellu) 
după numărul annilor produetelor vă vinde ție. 

Adică nici să vingi niei să cumperi de quât 
venitul produetelor după numărul annilor que 
mai sunt pînă la Jubileu pe un in adică, pe doi, 
3, &.... pînă la 50. Mnşia nu se putea vinde, 
quăci eră sacră. Eată assigurarea proprietății, şi 
preînteripinul de a se aglomeră părțile miei alle 
moşnenilor şi a se facce dominiuri mari, în dau- 
na agricultarei adi generale, si în dauna par- 

pe largu păşind 

ticulure desmașionindi-ze familiale,



LEȚITICU - 
16. «După mai multul (prețul) cumpărătârei salle, annilor vă împucină cum quantitatea productelor s 
Si iar repetă: - 
17. «Să nu am 

annilor îmmulţi-se-va 
și după mai pucinul 

părăt6rea ;. quăci numai 
alie pote vinde quine-vă.» 

, ărască omul pe apprâpele stu, şi să se temă de (Domnul) Durâneșieul lu: qu5 eu (sunt) Domnui Dumnedeul vostru ; Adică eu que vam exdus din casa servitutii. „18. «Si veti împlini tdte drepturile melle şi tote judecăţile  melle (eu Domnul Libertăţilor| drepturile şi judicăţile Libertăţii); și făcând şi îm- plinind aquestea, veţi locui pe pământ în bună pace. » 
Quât adică veţi căle ăt « V ă. aqueastă lege, quât u- nul vă vinde şi , altul vă cumpără moșia iar nu venitul, proprietățile se vor agomeră ia unii, al- ţii vor remâne proletari ; unii se vor avuți peste măsură, și allii nu vor avea pâinea din tâte dille- le; lângă un opulent vor fi mii și myriade de in- digenţi, şi pace nu va fi, quăci famea nu scie de glumă, daqua nu dai omului a măncă că omu din al său ŞI diu labârea și industria sa, eilu cată a mâncă quel pucin că Lupul furând, daqua nu că feră rerolufionară. 

19. «De veţi facee dan vă dă pământul produetele salle săturându-vă (fiă-quare) 
re assupra lui. » 

Eată assigurarea proprietăţii şi ât5 abondan- tă, din repărtirea pământului” în proprietăţi enici SL. egali şi laborate tote, iar nu din dominiuri mari lăsate fără cultură, 
Si iar se p 

cum vă command, îşi 
» ŞI veţi mâncă 

» Și veti locui cu înerede- 

, are qu5 nut deaj disse a Întellege tot cetățeanul 
lui, si mai explică, într 

23. «Si pământul 
confirmaţiă (de tot); 
pentru qud proselyfi 
teți voi în aintea mea E 2%. «Si după tot pământul que veți co veți dă reseumpttare pentru pământ, _Dumnegeu eră Proprietarul adevărat: Gmenii eră colonni asseaţi; şi Dumnedeu eră Capul Statului, ŞI Prin urmari 1 e rescumptrarea que se cuveniă a dă fiă-quare pentru coprinsul que pos- sede, eră contribuţia, şi decima que se cuveniă fiă-quare a di Statului în tesaurul publicu pen= iru quelle de necessitate şi folos publicu. lot se mai explică legiuitorul să nu quare cum-vă să se înstrăine moşia la străini ; şi la în- templare de vindere a productului, sau dare în arendă, cum gicem noi în dioa de astădi pe mai mulţi anni, sc preferiă și la aqueasta tot d'auna un consânge ; străinul nu putea deveni arendator de quât daqua consângii de apprope sau depăr- taţi abdică la dreptul lor. Vommu ave oceasiă, la locul lor: a vorbi şi de aqueste formalităţi. să continvăm cu textul. 
__25 Vers. «Iardevă scâpătă fratele ttu quel cu tine, şi vă vinde din coprinsele salile, pste veni moștenitorul (sau rescumpărătorul său, quel cu dreptul de a cumpără) quel mai de apprâpe, și vă rescumpără vândarea apprânelui său 26. «lar daqua n'ara Qaine-vă moştenitor, quărui să'i dea mâna î cumpără şi i se va află (apoi) lui de ajuns spre rescumpăvarea sa, 21. «Vă pute compută annii vângării salle, și vă redă queea que se cuvine omului quătui i sia fost vândut ohjectul şi se vă returnă ast-fe] la co- prinsul său, 

Consângii se preferiă în aintea străinilor a a- rendă sau a cumpără pe mai mulţi anni moşia.” 

uns cu quelle 
scopul legiuitoru- 

ă în mai multe amânunțe. 
nu se vă putea vinde în 

qudăci al meu este pământul, 
și nisce colonni aşedați sun- 

prinde 
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a nu le dă, mân'a, şi arendator de= 
ământean din altă familliă ; attunej 
ue 'şi-a vândut veniţul moşiei pe i, daqua după quât-vă timpu ajun- gea în stare a'și rescumpără venitul moşiei sau. areuda, putea computând sau numărând anni que au mai rămas pînă la Jubileul, şi din queea que a fost luat dela cumpărător sau arendator dedu- cea prețul pe annii irecuţi, şi respundea pe annii viitori que au mai remas, şi reintră din nuou în possessia comprinsului său, 

Quât eră de înțell&ptă şi provădătâre legea a- queasta ! In timpii moderni în (tă Europa pro- prietarii mari sau avuții îşi dau moşiele în ar- rendă la gquei neavuti, quăci quca mai mare par- ie din fermieri sunt mici capitalisti, Que cultură pote facce quel cu midlâcele ânguste sau strimte | unei mosie, daqua n'are capital spre a se întinde în tâte ranurele industriei agricole? In Israel le- gca & forte provădătâre. Omul nu'si vindea veni= tul sau arenda moşiei, de quât daqua începea a 
in argint vre-o nevoie, 

scăpttă spre a'şi împlini pr 
ă se întellege quă eră quel - 

şi quel que cumpăr 
que possedă avere. Aşă moşia trecând dela quel 

ă anni la quel avul, agricultu- 

Daqua aquestor 
veniă vre-un p 
proprietarul q 
mai mulţi ann 

  scăpătat pe quâţi-v 
ra în genere se folosiă,, quăci tâte câmpurile se cultivă mai bine. Proprietarul adevărat nu putea reintră în possessia coprinsului său mai nainte de Jubileu, de quât daqua îi dă mân'a să dea pre- țul arendei în apoi. Pînă attunci dară o linea şi o cultivă quel avut; 

28. « Iar de nu'şi vă află mâna de ajuns spre a dă în apoi aquestuia, attunci objetul vândut vă fi la quel que "l-a cumpărat pînă în annul liberă- vii (Jubileului); şi unul ese în annul liberării, şi: (altul). intră în coprinsul său. 
Textul kellenicu are în parenthese aqui că străin adică de adevăratul textu sau că explicatid vorba determinativă gicând: pînă în (al șeselea) +   an al liberârii. Pentru que să se adaoge vorba al șeselea ? quând legea din quelle precedenţi şi quelle următdre este forte explicită. Proprietarul indată cu sunetul trompei cum se începea Jubi- leul reintră în possessia sa, n'avea să mai aştep- 

te al şeselea annu. 
Pentru case în cetăți întărite sau capitale Le- gea nu & ași de rigurâsă în assicurarea proprie- tăţii. Legiuitorul la moşie, la i6rrine & provădă- tor; pământul nu voi al îastrăină, nici a'l aglv- meră la unii făcând a trecce dela alţii. Quât pen- tru case în cetăți, din contra eră în folosul so- cietăţii daqua, dă facultate şi străinilor de altă na- tiă a se stabili în t&rră şi a'şi adduece luminele şi industria lor.  Aquestia quari se dicu proselyți tot d'auna se vădu hine-veniţi şi protegiaţi de Îe- gea lui Moysă, , 
29 Vers, «De vă vinde quine-vă easă locuită 

în cetate congiurată cu muri, rescumpărarea ei pote fi pini se vă împlini (terminul). Un an de 
dille este (terminul) rescumprării salle. 

30. «lar de nu se vă rescumpără pînă se vă împlini annul întregu, se vă confirmă eas'a que 
este în cetate încongiurată cu muri în adevăr 
qucllui que a cumpărat'o, în generaţiunile lui, şi nu vă eşi în annul liberării 

Cetăteanul din cetate daqu 
voie aşi vinde casa; 
avea dreptul a'şi-o res 
an. Daqua aqueasta n 

a ajungea din ne- 
or ellu sau consâgenii lui 
cumpără în termin de un 

u se putea facce, cumpără-.   torul remânea proprie 
în filiu. 

Qua să nu se înțellegă ânsă rău legea, al quă- “via scopu este de a nu se înstrăină vămân= 

tar, de moştenire “din tată
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ul ţărvei, qua să nu trecă dela casele din cetăţi 
şi la casele din commune: cu coprinsul și tturi- 
mele lo, după cum, explicară mai de -unădi în 
generăl'a adunare quă akaret va să dică şi pă- 

- ment, legiuitorul, qua să assigure pământul țăr- 
vei numai la pământeni adaoge: 
„31 Vers. «Iar casele de prin communele que 
v'âu muri în pregiur că şi ţerrina de pământ să 
se compute , vescumpărabili în tot dauna vor fi 
aquestea; şi în Jubileu vor pute eşi. 

32. «Şi cetăţile Leviţilor,- casele cetăților co- 
prinsului Jor rescumpărabili pentru toi dauna 
vor fi Leviţilor. » 

Leviţii eră predestinaţi de a explică legea , de 
a consezvă datinele, de a formă generatiunile ; în 
cetăţile lor dar nu se putea încuibă străini, şi cu 
dânşii aluat de doctrine păgâne sau despotice. 
Casele lor, coprinsele lor sunt assigurate în eter- 
nitâte d6 lege, şi la ori-que vândare se putea res- 
cumpără. Se scie qud lor nu li-s'a dat pământuri 
sau moşii; proprietatea lor î6tă se mărginiă nu- 
mai în cetăţile que li s'a desemnat ; şi legiuitorul 
d cu provedere de a nu li se înstrăină şi aquestea. 
„33. «Şi (pentru) quel quare ar rescumpără 
dela Leviţi, în ânnul Jubileului vă eşi vendarea 
caselor cetăţii coprinsului lor; guăci (quât pen- 
Lu) casele cetăților Levitilor, atâta este coprin- 
sul lor în midlocul filiilor hui Israel. 

34. «Şi ţerrin6le hotărite pentru păsciunea 
cetăților lor nu se vor vinde; quăci coprins e- 
ternu aquestea sunt lor. » 

După que se assigură în adevăr proprietatea 
şi mai vîrtos pământul ţărrei de a nu se înstrăină 
lă quei de altă naţiă, nici de a se aglomeră la u- 
nii,. şi a lipsi dela alţii, legiuitorul vine în ajuto- 

“zul possibil al quellui scăpătat din împrâgiurări 
în quât să ajungă proletar, și nevoit sau a servi 

„Sau a se vinde că servu. Ajutorul către quel scă- 
pătat se împunne că o datoriă fiă-quărnia ; liber- 
tatea lui & religiosamente respectată. A repetă 
textul este tot que ar” put quine-vă dicce mai 
pe înțelles şi mai divin şi uman tot de o dată. 

35 Vers. « lar daqua a scăpătat fratele tău, şi 
nu mai pote cu mânile lui pe lângă tine, suslin- 
nel că pe un proselyi şi:străin, şi vă trăi featele 
t&u cu tine. 

36. «Și nuţi luă dela dânsul usură nici mai 
"mult de guât "i-ai dat, teme-te de Dumnedeu: eu 
Domnul! şi vă trăi fratele t&u pe lângă tine. 

37, «Argintul i&u să nu il dai cu usură (do- 
"bândă, interes) şi pe interes de adaos să nu'i dai 
bucatele talle. 

Cititorii nostri seiu dejă quă vorba frate în 
mosaismu se înţellege omu de aqueeaşi naţiă, 
precum în Christianismu se înţellege tot apprs- 
pele, tot omul. Despre aqueasta nu ne mai întin- 
dem mai vîrtos după ideile şi principele dejă res- 
pândite în al 19-lea secul. 'Fot que vrem să mai 
dicem şi să nu încetăm de a tot mai observă e- 
ste, qud unde legea se vede forte înțellâsă și 
clară, Judanii facu par'qud le-ar fi dis în adins Mo- 
şsb: «Luaţi dobândă sau usură, şi luati atâta, a- 
tâta în quât să remâie în proverb: în adevăr usu- 
ră sau dobândă judănească! Hebreii ascultară 
pe Moysă, că şi călugării din tâte naţiunile pe 
Christu ; că şi Gmenii que se dicu dela 1848, quâ- 
te s'au proclamat attunci. 

- Responsabilitatea ministrilor s'a proclamat ; şi 
ministrii nici o dată n'au fost mai arbitrari şi măi" 
rieresporisabili că dela Convenţiă în quă, mai vîr- 
tos quei din partitul dis naţional. 

Egalitatea înaintea Legii s'a proclamat; şi pa- 
re quă s'ar fi dis să ajungă ioti Românii que nu 
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sunt de cutare şi cutare coterie a îi afară din le- 
ge câ nisce paria. Țiganii guâte-va sute de mii 
s'au liherat, qua să cadă din preună cinci milli6- 
ne de Români sub o servitute mai grea de quât a 
lui Pharaon. Nu scie quine-va que să mai dică 
despre cărți sau despre legi: quăci fiind scrise 
spre a îmbunătăţi pe Omeni, speculatorii lor, 
ciarlatanii . deelamatori , theocapilii, toţi quâţi 
vând şi cumpără corpurile şi sufletele popolilor, 
nu înv6ţă carte și nu studie legile, de quât spre 
a călcă legea în numele legii. 

Să continuăm cu textul, să vedem şi despre li- 
bertatea individuale. 

39 Vers. «lar de se vă umili featele tău pe 
lângă tine, şi se vă vinde ţie, să nu'ţi servă ser- 
vituje de domesiicu. 

40. «Ci că mereenariu sau că 6spe străin pi- 
nă în annul liberării vă argăți pe lângă tine. 

i, «ŞI vă eşi la liberare (în annul Jubileu- 
lui) cum $i fiii lui din-preună cu dânsul, se vă 
ducce la famillia sa, la coprinsul părintescu se 
vă întârce. 

Tot que se pâte explică aqui spre sciinla citi- 
torului este qui în versetul 39 unde se dice: qua 
omul que se vă vinde să nw'ți scrve servitute de 
domesticu . în alte versiuni şi mai vîrtos în a 
fracțiunii judanilor se dicce: să nu'ti serve ser- 
vitute de selau. Quei Septe-deci qiie eră dintre 
Israeliţi sau dintre continuătorii verului Mosa- 
ismu, nu cunoscu vorba de îcşios nici la quei cum- 
părâți, ci se exprimă prin cxtzzs. Sa vădui în 
Exodu şi airea qui nimeni nu pâte cumpără omu 
de quât numai servițiul lui pe sâpte anni. Aqui 
legea & şi mai favorabile quellui que 'şi-a vândut 
libertatea ; quăci daqua vândarea şi cumpărătă- 
rea s'a făcut în anni cu appropiere de Jubileu, 
cum se annunţiă prin bucină diorile aguestui 
annu, omul vândut, mai "nainte şi de împlinirea 
de şepte anni se înturnă liber. la famillia sa; şi 
cu [omillie se înțellege semenţia sau ținutul de 
unde îi & nascerea. La păgâni şi imai vîrtos la 
Romani, moştenitorii Pharaonismului, şi modelul 
Czarismului, 6menii se vindea cu sufflete cu tot 
adică din tată în filiu în perpetuitate. Moysă, le- 
giuitorul divin, nu uită aqueasta, ci qua să se 
scie la ori-que cas de rea credință adaoge: «şi: 
vă eşi la iiberare cum şi filii lui şi se vă ducce 
la famillia sa, (adică) la coprinsul părintescu al 
său se va înturnă. » 

Pentru que? — Cuvântul 8 fârte mare. Ascul- 
taţi que dice ânsusi Dumnedeu după Moysă, 

42 Vers. «Quăci Gmeni ai casei melle sunt 
aquestia pe quari “i-am exdus din terra Egyptului, 
şi nu se pot vinde cn vândare la 6meni ai casei 
vostre. » 

Dunimedeu nu "i-a scos o dată din servitutea 
lui Pharaon qua să deviă sclavi ai unui Judan 
din semenţia lui Iuda sau lui Beniamin, și ai nici 
uneia alta.  Quând se facu legi nuoă al quăror 
scop este lierarea servului şi uşurarea împilatu- 
lui, nu vă să dică qua eşind dintr'un jug să dim 
în altul schimbând domnii. Aşă Dumnedeu după 
limbagiul şi docîrinele lui Moysă, ia pe tot libe- 
vatul sub protecţia sa, îl face omu al casei salle 
adică al libertății ; şi nu'l mai pâte nimeni altul 
a şil Ensuşi, și a! împilă sau asservi din nou. 

Judanii âust, și toţi avocaţii şi toţi fratii cau- 
saşi nu vor să scie de dalde astea: ei dicu jos 
Pharaonii qua să ne suim noi! Causa lor este de 
a luă locul altora şi de a deveni mai cumpliți 
împilători şi iyranni. : 

Dumnedeu prin Moyst dice: . 
13 Vers. « Nu vei întinde cu labârea (pe fra-
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Unde de dial: de astea? şi la Judani după que 
"se teduă şi ei privelegiaţi Și la noi la “tâte refar- 
"mele! Regulamentul'fu propus în timpul lui Gri- 
goriu Ghica. spre îmbunătăţirea stării 'filiilor 
Patriei, şi de cobo pină dincolo addusseră'a, întin- 
de cu laborea: pe quei scăpătaţi mai mult de quât 
condica lui Caragea. — 1848 sirigă în contra abu- 
surilor regulamentare ; şi scăpătatul astăgi & şi 
“mai întins cu laborea de oamenii que tără ruşine 
se dicu ai annului 48. ” 

——— - 

“Moysă face sau dă legea legilor, ânsă că an în- 
-ceput nu este şi finitul sau împlinirea. Christ ve- 
„ni So împlinească. Moysă assigură libertatea nu- 
mai a Hebreului; pentru Gmenii de-alte natiuni nu 
't aşă gelos de libertatea los; dintr aquestia permit- 
te Hebreilor de a'şi cumpără sclavi, şi de ai țin- 
ne că o. proprietate din tată în filiu. Nu pulem 
quere mai mult dela.omul crescut la curtea lui - 
Pharaon, de quâţ dela qusl născut în Presepiu 
(iesle). . Christ veni spre a dă libertatea tutulor 
omenilor, rescumptrându'i prin sângele stu; 
Christu veni spre a annunţiă și bucină un jăbileu 
petpetuu sau eternu. | 

" Eată'que scriam-ini 1856 şi quare îşi are locul 
şi aqui. IA 

«.,.-. Ad6re Judanii apostati que în contra con- 
siliurilor jui Samuel, queru că turbaţi un rege, a- 
dâre ei pe Sabaoth, nu al lui -Moysă ci ai lui So- 
lomon que se bate cu demonii gelos de thronul 
său; , 

« Quici popolii liberi sau quei que aspiră la. 
libertate nu yor plecă genuchii de quât în aintea 
lui Christu. - 

« Deparţe de câmpul heroilor disciplinaţi ge- 
departe de 6menii Ii- 

beri Dumnedeul que n'a fost omu. : ” 
« Şi omu de clasea quea mai de jos, quare să 

nu şi “fi avut marturi sau ajutor la nascerea sa d 
quât Boul şi Asinul, symbolurile laborii; si drep 
l&g&n Presepiul. 
___«Si omu quare să fi simțit si famea, şi frigul 
quellâr desmoşteniţi ai, societății, și flagellarea 
sclavului, şi mârtea quea mai ncomendsă que se 
applică tilharului. - 

« Departe de noi: Dumnedeul que n'a condes- 
cindut pînă a deveni Paria, anathemă &nsuşi, spre 
a cunâsce în carne şi în 6se pînă unde a fost a-. 
Juns şi suflerit umanitatea. 

« Christu este Dumnedeul menilor liberi, 6- 
menilor după assemănarea lui Dumnedeu que nu 
cunâsce mai presus de dânsul. Christu & mai 

„mult. de quât geu, 8 pesfectia Divinităţii în tâtă 
charitatea să; . . 

«E filiul iui Dumnegdeu, si că filiu adevărat 
este Progresul, este moștenitorul Tatălui, şi că 
asț-fel ne învită pe toți spre a împărți cu dânsul, 
că nisce fraţi ai lui, moştenirea lui. 

« Dagua Christu 'nu ar fi fost omu, nu ar! fi 
putut fi Dumnedeul qugi adevărat: qua să simţă 
tdte alle Omului; şi daqua nu eră Dumnedeul quel 
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adevărat şi charitabil, war” fi condescindut pînă 
la a deveni omu proletar, 
plece capul assupra pământului. 

«Păgânătatea, avi şi ea adesseii nisce momen- 
te luţide de aquest mare adevăr ; ânsă divinităţile 
ei imaginate si.imperfecte, daqua, descindea pînă 
la starea de omu, nu-o făcea din charitate, ei din 
capriciu, şi nu luă forme de quât de regi, de pon- 
tetici sau quel pucin de sacerdoţi, 

«In capriciele lor se transfigură şi în anima- 
le; nici o dată ânsă regii şi secerdoții n'au lăssat 
a se dicce qui au devenit proletare sau &meni diă 
popol, gqutei eu-aqueasta ar fi înnobilat, ar” fi 
sanctificat, qua să nu dicem divinisat popolii. 

« Christ a. voit a condescinde pînă la a nu ave 
nici unde să'şi plece capul pe pămâni întru alle 
salle: Christu a proclamat pe Lazar que jăcea 
assupia gunoiului de fratele său, de egalul său, 
Din cultul către divinitate, Ellu făcă un cult că 
tre proletar. Ellu schimbă Theolatria în Anthro- 
polatriă, în Ptocholatriă. 

« Ellu ne dette o Sciinţă în locu de o Credin- 

491 : 
pi 

cum să n'aibă unde să'şi ' 

a 
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ță. — Trecut-a umbra legii quând veni Gra- m 
lia...» (Conservatorul pag. 217 şi 38). 

Moyse€ proseriind sclavia Hebreului, 
a quellui de altă naţiă. 

Quât pentru libertatea connaționalilor s&i este 
forte gelos ; 
versetele 41 şi 42. 

toleră pe 

qudci îşi termină capitolul repetând ; 

54. «...Vă eşi (Hebreul) în annul jubileului 
ellu şi copii lui cu dânsul; | 

55. «Qusci 6meni ai casei melle suni filii lui 
Israel ; feciori ai mei sunt aquestia, (dice Domnul) 
pe quari i-am exdus din ţârra Egyptutui : eu 
Domnul Dumnedeul vostru !. 

CAPU XXXVI. 

Cu aquest capitol se închiee Leviticul. In pri- 
mele lui dot versete mai adaoge că o închiere de 
a nu căd€ din nuou Hebreii în idolatrie, şi din a- 
queasta în servitute, și de a sanctifică diva a şcp- 
tea a repaoselor peniru synagogă sau adunare, 
pentru binele commun. . 

1 Vers. «Nu vă faceţi voă (Enşi-vă) fapte de 
mână, nici colânne vă înălțaţi voă nici de petră 
(drept) semnu să punneţi în pământul vostru sare 
a v& prostebnă la dânsa: eu Domnul Dumnegeu- 
vostru! 

2. «Sâmbetele melle ţineţi, şi de sântele mel/ 
le temeţi-vă: eu Domnul Dumnedeul vostru! 

Mulţi vor să arate quă aquest capitol n'are” 
nici o relaţiă sau legătură cu quel din aiute. Par 
qui ar fi fost vre-o necessitate d'a o ave. Aguest 
capitol este un ultimat și are o naturale relaţiă 
na cu quel din aintea lui ci cu tâte capitolele de 
lege în preună; quăci aquesta este sanetificarea 
legilor, tâtă garanţia lor. Cura legiuitorului este 
de a nu mai reveni popolul la idolatrie, şi apoi - 
arată invederat quă de vor ținne sau conservă. 
Hebreii aqueste legi, vor fi liberi şi ferici; iar de 

| nu, vor. redeveni sclavi şi fârte, fârte neferici; &tă 
cum se exprimă nu numai aqui ci şi la capul 
XAVIII al Legii a doi, Deuţeronomiu. : 

XX, : 
BE 'HUKOTAI. 

Aqueasti parte que se numesce' be 'hukotai, 
adică daqua vii îm, coprinde prima qua, să 
dicu aşă şi a evărată ; din propheţii que mulți le 
a | & paria ; 
5    

| explică prin prediceri, şi quare noi după tâte cu- 
vintele que am dat dejă şi mai dăm le numi 
predice sau predicatiuni cuvântări în aintea pu: 

| TA5iS 

TADĂIRIV!  
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-“*şi vor căd6 inemi 
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: m 4 blicului. Agui legiuitorul nu predice devinând sau ghicihd că impostorii păgânilor, ei. demon- siră adevărul. Totul la dânsul 8 coniditional şi în- cepe şi urmeadă tot cu dagua. Ellu spanne cu- rai că şi Românul: daqua vei stă jos la locu si-, gur, şi vei tăiă crac'a, aqueasta vă cădă şi tu nu vei păți nimicu ; iar daqua te vei 'punne pe mar- | ginca crăcei și o vei-tăiă mai jos de tirie “dela în- "chietura ei, quând vă eăidă cra a, tu vei căd€ mai naintea ei, şi după înălțime îţi vei rumpe picidrele, Îți vei sparge capul, vei şi plesni pote, . Moysă în modul: aquesta îşi sancționă legile, şi cu quât vorbesce mai simplu şi mai adevrat, cu atâia este mai sublimu şi mai c'eruu, quăci tote quâte dice au cătat să se împiimească, „ Preceptele Domuului sau legile lui Moysă dic- tate de rațiă' divină que se manifeştă prin raţia " bărbaților că Moysă, tind: ” ; .40 La economie, de unde deculă şi independenta individuale şi publică, , 20 La curăţie, de unde deculă sănătatea indi- "viduale și publică şi amelioraţia or infrumnuseţa= rea stirpei umane, , "" 3% După econoimniă şi curăţiă quare facce edu- caţia materiale a Popolului, prin travaliu sau cultura măestrielor şi artelor, vine educaţia spir- tuale, de unde deculă aduinistralia înțelleaptă, ordinea și securitatea din întru, şi appărarea Pa triei de inemicii din afâră, quând o dată filii Pa- trici sunt meni integii, liberi, feriei, şi prin ur- mare geloși de libertăţile și de fericirea lor. Prin urmare,'legiuitovul, în numele Domnului jice: „Vers. 8. „« DE veti âmblă în preceptele meile, 
ținne şi le veţi facee; «&, Da-voiu plâiea voă la timpul său, şi pă- mentul îşi vă dă preductele salle și lemnele eâm- purilor își vor dă fiuctul lor, | «5. Și vă ajunge treievatul vostru (pînă) la culesul jiilor: şi culesul vă ajunge pînă ia semă- „ nătură ; şi veţi mâncă pâinea vâsiră săturându-ă şi veti locui.cu securitate pe pămentul vostru (și resbellul nu vă striibatta prin pământul voștrui; «6. Si voiu dă pace în pământul vostru, şt veți dori; şi nu vă fi quine să vă spăinânte, şi voiu extermihă f&rele relle din pământul: vostru. «7. Şi rosbellul nu yă străbatte_priu pămâu- tul vostru, şi veți alungă pe inemicii vostri, şi vor căde în aintea - 

abondanta 

vostră uceişi. 
«8. Si'şi vor allungă dintre voi cinci pe o su- tă, şi o sută dintre voi îşi vor allungă geci de mii, 

cii în aintea vâstră de sabie. „(Nu se pite mai bine descrie o t&ră locuită ie bărbaţi sănttoşi, tari, deştepţi şi seloşi de in- dependința lor). i ! - «9. Si voiu căută assupra vâstră: cresce-voiu, şi vă voiu îmmulți; şi voiu stabili allianța mea „CU voj.. 
E «10. Şi veţi mâucă vechie şi vechiele vechie- lor; şi quelle vechie din aintea qucllor nuvă veţi lepădă. | 

(Nu se pote iar mai bine arătă vesultatele e-. conomiei sau abondanţa). : | «14. Si voiu punne alianța mea întru voi, şi "Du vE vă ăbandonă sufletul meu. «42. Si voiu âmblă întru voi, şi voiu fi al vo- stru Dumneyeu, şi veti fi popolul meu. - «13. Eu Domnul Dumnedeul vostru qucl que vam exdus din fârr'a Egyptului quând erati servi: rupt-am legătura jugulăi vostru şi vum addus cu frunte înaltă 7 o ” Legiuiţorul începe cu DAQUA, şi arată, : vor ținne şi execută, preceptele sallutarie) 
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que a rupt jugul sclavijst, qua să arate lui e tă să.(iă geloşi de libertățile jor. "Să ascultăni pe legiuitor: și la'din Contra, la“ întemplare de a np fi observate și executate regu- lele de economie, de cură'ie, de dreptate, și de libertate: SI: ” «Vers. 14%. lar DE DU veţi nici veți.facee preceptele melle, . «15. Ci veți trecec: peste dânsele, şi la jude=: cătile melle se vă Îngreuiă suffetul vostru cuni să nu faceli tâte preceptele melle, şi (cum) să- desfaceţi legătura mea (cu roi); * 

asculiă de miue, 

aschi, vorbind despre căleaea legilor, sau 
edeu şi omu, - o clasifică în quelle u şeple nelegiuiri : A nu ascultă de Lege; 

A nu facce nimicu; i A dispreț sâu delăiniă pe quel que facce; A urii pe întellepţi ţi pe Gmeni integri ;: A Împedică întrejrinderile folositGre ; A nu recundsce sau a delăimă Legea ; ȘI în fine a nu recunâsee pe Dumnedeu. și al. 

rmătore 

Aşă 615 cum urmeâuă legiuitorul -Ia întem- plare de a HU se observă reguiele intătore Ja fe-. ricivea nâstră. ” : In «16. Pacce-voiu şi eu assemenea vot, sizvoiu adduece peste voi lips'a (dir câlearea regulolo»: economiei) şi gălbencalu (dinu neobservaica cură: tiei) e. nsumând ochii vostri, şi suffletul. (sau via- şi veţi semănă în deşeri, sciniu- 
(a) vostru” topit; 
tele vâstre, şi le vor mânecă adversarii vostri, (Pentru ud peste Gineni debili » desneraţi de Passiuni şi malatii, trândavi şi corupți, făvă or. dine şi disciplină, ionvranţi, vin ineniicii din. ala- 

în stare pământeni a ra- Honă şi a se appiră), N «17. Panne-voiu faga mea. assupra.vâstră şi veţi căde în aintea inemiciloy vostri; şi vă vor al- lungă quei que vă urrescu și veţi fugi, neurmă- ndu-v€& nimeni. NI IN i Pe quelle d'ânitiu patru bune resultate, adică: -abondanța, sănttatea, securitatea în contra fere- lor şi inemicilor din intru, 
inemicilor de din afar > mulţi le numescu bine- cucântari; iar la cas de neascultare pe quelle pa- tru resultate relle, adică, fametea, “malatiele, f6-. rele sălbatice, resbellul, le numescu șaledictiuni sau blesteme.  Noinu putem. adoptă aquestă de- numiri în sensul modern, ci tot în sensul biblicu; peniru qu5 nici legiuitorul hici Dumnedeu .nu blestemă; ci Râţia ŞI Dreptatea eternă ne dice cu- rat fiă-quăruia quă qucea'que semănăm, aqueea şi cullegem: DAQUA: avem principe bune şi ur- măm după dânsele avem şi resultute bune ; iar DAQUA adoptăm principe rele, şi urmăm după densele, -avem și resultate relle. “Cum ne aştei- nem aşă şi dormim. Tot î condiţional. în aquea- stă cuvântare sau propheţie, ninicu nu & nici de devinare, nici de predicere instinelivă şi neraţiy- 

Şi securitatea în contra 

"nată, nigi de bine-cuvântare, nici de blestem. Legiuitorul Presuppuue sau âcie bine qu5 o- mul commilte adesea erori, se abaite adesea din callea dreptă, şi ia își vine în simțiri şi se eor- rige; la întemplare ânst de ași recumâsce errg- rea, sau abatterca şi a nu se corrige; attunci din natura lor rellele vin îmmulțite şi conipuse, pen- tru quă sunt resultate din resultate relle. - -- Eată cum "urmeajă predicația, - 4913. Şi DAQUA 

      
Yeţi ascultă de .


